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There  seems  to  be  a  consensus  in  the  world  that  the  climate  is  changing,  bringing 

unpredictable and severe consequences for both humans and nature. The feld of social work is 

known for helping misfortunate individuals and groups, and is said to deal with people in their 

environments.  Yet  there seems to  be a  lack of  giving these environments  meaning as  also 

something natural.  This thesis has the purpose of  exploring the connection between social 

work and the physical  environment made by research literature, using the methodology of 

literature  review.  The  questions  asked  is  in  which  ways  the  physical  environment  can  be 

connected to human welfare; if so, what implications are there for the feld of social work, and 

fnally  how  can  the  discussion  be  understood  using  a  typology  over  environmental 

sustainability presented by Andrew Dobson. Through the concept of sustainable development, 

recent research about climate change and Dobsons typology, the study's main literature review 

tries to answer these questions, fnding that there is indeed a connection between nature and 

human wellbeing that gives serious thought to what the theory base and practice of social work 

in the future should embrace. Concluding that social work too long, perhaps because of its 

roots in individualism and productivism, has ignored the natural environment, and that this has 

to  change now,  the  thesis  then tries  to  develop a  concept  of  ecosocial  welfare  to  help us 

understand were we're headed and how we'll get there. 
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FÖRFATTARENS ERKÄNNANDEN

När Lars Winnerbäck tilldelades grammispriset för årets textförfattare år 2000 tackade han 

alla vänner som avböjt att ses, utan deras hjälp hade han aldrig fått något skrivet. Hans poäng 

var att textförfattaryrket är ett ensamt yrke, och som ensam författare av den här uppsatsen är 

jag beredd att hålla med. Ett stort tack framförs därmed till alla er som inte hade tid, lust eller 

ork att ses och ta en öl, till  alla er som blev sjuka och fck ställa in. Utan er hade den här 

uppsatsen aldrig blivit skriven!

Samtidigt fnns det några personer som inte uteblivit, och just därför varit till stor hjälp för 

mig. Till att börja med min handledare Sven, som inte bara föreslog ämnet från början, utan 

också varit med hela vägen och kunnat hjälpa mig på rätt spår när jag famlat i det ekosociala 

mörkret. Vi har haft ett gott samarbete, och förhoppningsvis får vi fer chanser att diskutera 

ekocentrism,  post-kosmopoltiskt  medborgarskap  och  holistiska  konceptualiseringar  av  det 

sociala arbetet. Ett tack skall också framföras till min sambo Stina som stått ut med min dåliga 

planeringsförmåga, vilket lett till  många sena kvällar och helger framför datorn med böcker 

utspridda runt omkring mig. 

Tack!
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1. INLEDNING

”Man vil ha det lite bra, men inte fan känns det bra att veta 

att det vi lämnar kvar 

är något sämre än det vi fck.”  

Tomas Andersson Wij

Många  är  de  som  påstår  att  världen  just  nu  står  inför  en  enorm  klimatkris.  I  allt  från 

mjölkdisken till världspolitiken märker vi av den debatt som de senaste åren dominerat den 

internationella  agendan.  Det som i  allmänhetens medvetande började som en fråga om ett 

uttunnat ozonlager är nu en diskussion om utsläpp av växthusgaser, global uppvärmning och 

glaciärisernas avsmältning. I december 2009 samlades världens ledare till ett klimattoppmöte i 

Köpenhamn för att försöka nå en ny internationell överenskommelse i klimatpolitiken. Mitt 

under mötet kliver Taukiei Kitara från den lilla önationen Tuvalu upp på scenen och vädjar om 

aktion, annars riskerar hans hemland att för evigt suddas ut av de stigande havsnivåerna. Vi 

möts också av larm om att en fortsatt stegring av jordens medeltemperatur kommer medföra 

mer extrema väderhändelser, sämre skördar för världens jordbrukare och en utarmad ekologisk 

mångfald (Pachauri & Reisinger, 2008). Allt detta kommer påverka oss människor på ett eller 

annat sätt – vi kommer inte kunna bo kvar där vi bor nu och tvingas bli klimatfyktingar och 

den  mat  som fnns  räcker  inte  till  för  den  ständigt  ökande  världsbefolkningen  –  och  vårt 

samhälle kommer att förändras, vare sig vi vill det eller inte. 

Det sociala arbetet sägs arbeta ”i de områden där människor samspelar med sin omgivning” 

(IFSW.org, 2009), men vad får det för konsekvenser för det sociala arbetets praktik när en av 

dessa omgivningar – naturen – inte längre är tillförlitlig? Än viktigare – fnns det ens en debatt 

kring att detta skulle vara ett problem? Svaret är att ja, den fnns, men den är ung och tämligen 

undanskymd, och på ett svenskt plan obefntlig. Därför ämnar den här uppsatsen ta det första 

steget och föra in även den svenska diskussionen i en riktning där det sociala arbetet diskuteras 

i  relation  till  den  naturliga  miljön  och  de  problem  som  väntas  bli  konsekvenser  av 

klimatförändringarna. Vi kommer här att möta en diskussion som inleds i början av 1990-talet, 

som  intensiferas  under  2000-talets  mitt  och  där  författarna  argumenterar  för  ett  nytt 
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holistiskt  synsätt  i  det  sociala  arbetet  som nödvändigt  ifall  det  vill  behålla  sin  relevans  i 

framtiden. Mänskligheten står inför en stor utmaning i att anpassa sig till en förändrad värld – 

det samma gäller det sociala arbetet. 

1.1 Problemformulering

Frågan som denna uppsats tar sin utgångspunkt i är alltså om det för socialt arbete fnns viktiga 

lärdomar att dra av en ökad refektion kring den fysiska omgivningen – naturen. Utifrån detta 

ska ett forskningsproblem formuleras, och genom att bena ut ovan uppställda fråga kan vi se 

att det fnns några grundläggande beståndsdelar i en sådan problemformulering: det sociala 

arbetet, människan och den fysiska omgivningen, och vi anar att det i spänningen mellan dessa 

beståndsdelar  uppstår  en diskussion om välfärd.  Vårt  forskningsproblem kommer alltså  att 

cirkulera kring kopplingar mellan socialt arbete, välfärd och fysisk omgivning. Men vi behöver 

tillföra något, en extra dimension, för att sätta studiens resultat i relation till något. En sådan 

dimension  skulle  kunna  sträcka  sig  från  människans  till  naturens  behov  och  hur  dessa 

prioriteras i den studerade diskussionen, vilket skulle  ge oss en djupare förståelse av varför 

debatten uppstått och vart den är på väg. En prioritering av människans behov skulle kunna 

kallas för antropocentrism,  medan en prioritering av naturens behov kan benämnas ekocentrism.  

Utifrån  detta  kan  vi  sedan  sätta  upp  ett  syfte  med  studien,  och  formulera  specifka 

frågeställningar för att hjälpa oss uppnå syftet. 

1.2 Syfte och frågeställningar

Syftet  med  denna  studie  är  att  undersöka  hur  forskningslitteratur  diskuterar  den  fysiska 

omgivningen (naturen) i  relation till  socialt arbete och social  välfärd. För att uppfylla detta 

syfte har följande forskningsfrågor formulerats:

• På vilket eller vilka sätt kan den fysiska omgivningen kopplas till människans välfärd?

• Vad ger detta för implikationer för det sociala arbetet?

• Hur kan denna diskussion förstås  med hjälp av  en dimension som sträcker  sig från 

antropocentrism till ekocentrism?

1.3 Centrala begrepp och översättningar

För att göra den diskussion som här ska presenteras begriplig behöver vi inledningsvis ta upp 

och diskutera några centrala begrepp. Vi behöver också, då diskussionen än så länge endast förs 

på internationell nivå och på engelska, se till att ge den en svensk språkdräkt. 
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MELLAN DET ANTROPOCENTRISKA OCH DET EKOCENTRISKA

De frågor som i denna studie lyfts fram kan sägas röra sig över en dimension som sträcker sig 

från det antropocentriska till det ekocentriska. Dimensionen utvecklades av Dobson (1998) då 

han skapade en typologi  över konceptet  miljömässig  hålbarhet, där de båda ytterligheterna i 

Dobsons kontext betyder hållbarhet för människan respektive hållbarhet för naturen (Dobson, 

1998). Mer konkret ser det antropocentriska på naturen som en resurs som människan har att 

förfoga över för sitt välmåendes skull, medan det ekocentriska betonar naturens egenvärde. I 

avsnitt 4 presenteras Dobsons typologi närmare, och kommer att ligga till grund för studiens 

analys. 

HÅLLBAR UTVECKLING OCH MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Från engelskans sustainable development/environmental sustainability.  Relaterade begrepp: hållbar-

het (sustainability), hållbart (sustainable), att bibehålla (to sustain). Hållbar utveckling kan ses som 

”utveckling som tillgodoser samtidens behov utan att riskera framtida generationers möjlighet 

att tillgodose sina behov” (WCED, 1987). Se avsnitt 3 för en vidare diskussion. Dobson (1998) 

föredrar miljömässig  hålbarhet framför  hållbar  utveckling då  han  anser  att  begreppet 

miljömässig hållbarhet i sig är mer omfattande, och att hållbar utveckling bara är en typ av 

miljömässig hållbarhet. 

MÄNNISKAN-I-SIN-OMGIVNING

Från engelskans person-in-environment. Ett begrepp som påvisar vikten av att alltid se en individ i 

sitt sammanhang. Kritiken som lyfts upp i den här studien riktar sig mot att det sociala arbetet 

hittills inte tar med den fysiska omgivningen – d.v.s. naturen – i detta begrepp. Här kommer 

begreppet att användas i den vidgade defnitionen. 

SOCIALT ARBETE

Denna uppsats ämnar på intet sätt att omdefniera begreppet Socialt arbete – endast vidga det. 

Av  den  anledningen  menas,  då  termen  Socialt  arbete  används,  det  som  innefattas  i  den 

internationella defnitionen av Socialt arbete, framtagen av IFSW: 

Socialt arbete verkar för social förändring, problemlösning i mänskliga relationer, för empowerment 

och frigörelse med syfte att främja människors välfärd. Med utgångspunkt i teorier om mänskligt 

beteende och sociala system verkar socialt arbete i de områden där människor samspelar med sin 

omgivning.  Principer  om  mänskliga  rättigheter  och  social  rättvisa  är  grundläggande  för  socialt 

arbete. (IFSW.org, 2009)
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ÖVERSÄTTNINGAR AV ANDRA BEGREPP

Fitzpatrick  (2002)  konstruerar  två  regler  för  att  beskriva  hur  olika  politiska  prioriteringar 

förhåller sig till varandra, som han kallar för The non-futility rule och The deferred enhancement 

rule,  vilka  har  översatts  till  Regeln  om  det  icke  värdelösa  och  Regeln  om  uppskjuten 

förbättring. Reglerna presenteras mer ingående i avsnitt 5.2.1. 

Environment är ett ord som kan ha många betydelser. Beroende på sammanhang översätts 

det här till något av följande: (fysisk) omgivning, miljö, natur. 

Dobsons (1998) typologi över miljömässig hållbarhet består av tre conceptions. I denna studie 

kallas dessa för modeller eller modeller för förståelse. 

Green (grön) respektive  ecological  (ekologisk), och ibland även  environmental (miljömässig) 

används  ibland  synonymt i  materialet  för  att  beteckna  ett  ekologiskt  perspektiv  på  något 

(exempelvis  medborgarskap).  Denna  studie  använder  nästan  uteslutande  ekologisk som 

översättning. 

1.4 Disposition

Den här uppsatsen ges i form av en litteraturöversikt, indelad i tre huvudavsnitt: en inledning, 

ett metodkapitel och en resultatdel. Inledningen ger läsaren en förståelse för vad det är studien 

ämnar  göra,  varför  det  är  viktigt  och  vilka  begrepp  man  behöver  för  att  tillgodogöra  sig 

materialet.  Metodkapitlet  redogör  för  hur  författaren  gått  tillväga  –  från  de  inledande 

förberedelserna, via  litteratursökning, till  analysen – och diskuterar begreppen validitet  och 

reliabilitet. Metodkapitlet avslutas med en kort diskussion kring förtjänster och brister med 

den tillämpade metoden. Därpå följer resultatdelen – uppsatsens centrala kapitel – där själva 

litteraturöversikten  presenteras.  Den  inleds  med  att  kort  sammanfatta  konceptet  hålbar 

utvecklings  historik  och  olika  defnitioner,  samt  en  rekapitulering  av  de  senaste  rönen  i 

klimatforskningen. Vi ges också en teoretisk ram i form av Andrew Dobsons typologi över 

miljömässig hålbarhet.  Dessa avsnitt ges som bakgrund till den diskussion som vi i forsknings-

sammanställningen sedan kommer att möta. Sammanställningen har strukturerats efter fyra 

nivåer  av  abstraktion (teoretiska  kopplingar,  socialpolitisk  diskurs,  medborgarintegrering  och  social  

praktik för hålbar utveckling) för att visa på att det är en diskussion som genomtränger hela den 

samhälleliga strukturen – från mikro- till makronivå. Därefter följer uppsatsens analys som tar 

sin utgångspunkt i ovan nämnda typologi och försöker måla upp riktningar och tendenser i 

debatten. Analysen görs utifrån fyra påståenden som grundar sig i en annan, nivåöverskridande, 

presentation av materialet, och avslutas med en sammanfattning av de viktigaste slutsatserna. 

Sist ges en avslutande diskussion, där vi först pekar ut riktningen för kommande forskning och 

slutligen försöker konceptualisera debatten som en strävan efter ekosocial välfärd. 
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2. METOD

Befielseteologiernas fämsta insikt – att fälsning inte handlar om att 

vissa enstaka individer räddas til ett evigt liv i en annan värld, utan 

om mänsklighetens fuländning i de politiska och sociala realiteter som 

utgör vår värld – måste ytterligare avprivatiseras til att inbegripa alt 

levandes välbefnnande. Detta är ett måste, för om vi inte anammar ett 

ekologiskt perspektiv som erkänner människans beroende av sin miljö  

kommer vi kanske inte att överleva. 

Sallie McFauge

2.1 Forskningsdesign

Valet av forskningsdesign ska, enligt Esaiasson et al (2004, s. 95), väljas utifrån hur väl det tjänar 

det  uppsatta  syftet.  Denna  studie  avser  undersöka  hur  forskningslitteratur  diskuterar  den 

fysiska omgivningen i relation till socialt arbete och social välfärd, ett syfte som borde tjänas 

väl av att göra en litteraturstudie. Payne (2009, s. 271) skriver att ”literature reviews are analyses 

of  information  gained  from  a  litterature  search”  samt  att  ”the  principle  behind  literature 

reviwes is that the development of knowledge builds on what other people have found out 

before”. Ur detta kan vi utläsa två grundläggande byggstenar i en litteraturöversikt – sökning av 

(relevant)  litteratur  och  sammanställning  av  nu  rådande  kunskapsläge  och  hur  det  har 

utvecklats, för att ur det kunna skapa ny kunskap. 

Enligt  Bildtgård och Tielman (2007,  s.  7f)  fnns  två  typer  av  litteraturstudier:  kunskaps-

översikten, som ger en överblick av rådande kunskapsläge, och forskningsöversikten, som studerar 

själva forskningsprocessen bakom den utvalda forskningen. Vi ser att den här studiens syfte, 

som ovan rekapitulerades, bäst passar in på den första typen. Författarna kopplar kunskaps-

översikten till det positivistiska kunskapsidealet, där kunskapsbasen ständigt blir större vart 

efter ny forskning görs. Men det går också att tänka sig en icke-positivistisk litteraturstudie, 

inriktad på förståelse av ett fenomen i stället för en sann återgivning (Ibid., s. 3). I enlighet med 

denna studies utgångspunkt att söka förståelse anammas här den icke-positivistiska synen.
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2.2 Studiens genomförande

Sven Hessle, Professor i Internationellt Socialt Arbete, presenterade idén om att göra en studie 

om kopplingar mellan socialt arbete och naturlig miljö. Han hade själv nyligen intresserat sig 

för  området  och  kunde  därför  ge  tips  på  en  del  viktiga  begrepp  att  ta  hänsyn  till  i 

sökprocessen,  samt  även  en  del  litteratur  i  ämnet.  Ett  centralt  begrepp  för  området 

identiferades som hålbar utveckling, och var därför, i kombination med socialt arbete, den väg 

som litteratursökningen inleddes på. 

2.2.1 Litteratursökning

Payne (2009, s. 275f) ger exempel på två metoder för litteratursökning. Den digitala sökningen 

görs i forskningsdatabaser och genom webbens sökmotorer med hjälp av nyckelord. Problemet 

med forskningsdatabaser är dels att de inte indexerar annan litteratur än vetenskapliga artiklar, 

dels  att  de  är  hårt  bundna  vid  nyckelord  –  har  man  inte  lyckats  hitta  rätt  sådana  kan 

sökningarna bli fruktlösa. Problemet med att använda sig av sökmotorer (exempelvis Google) 

är att materialet inte har granskats av någon, och att tillförlitligheten därmed är låg. En digital 

litteratursökning  gjordes  i  Social  Services  Abstracts,  inledningsvis  med  relativt  vida 

sökbegrepp:  ”social  work”  kombinerat  med  bl.a.  ”sustainable  development”  och  ”ecology”. 

Genom sökningarnas resultat utökades söktermerna – fer synonymer till ”social work” lades 

till,  i  form  av  ”social  theory”,  ”social  practice”  och  ”social  welfare”,  samt  fer  oberoende 

variabler,  som  ”environment”,  ”physical/natural  environment”  och  ”environmentalism”. 

Sökningar i DiVA och Libris med svenska översättningar av söktermerna gav inga relevanta 

träfar på svenska, varför slutsatsen drogs att ämnet hittills är helt outforskat i den svenska 

akademiska kontexten. Den andra metoden för litteratursökning som Payne (Ibid.) talar om är 

manuell  sökning,  som  går  ut  på  att  man  hittar  det  senaste  heltäckande  verket  inom  sitt 

forskningsområde  och  letar  i  litteraturförteckningen  efter  tidigare  verk  som  kan  vara  av 

intresse. De man hittar, gör man sedan samma sak med, tills dess att man inte längre hittar ny, 

intressant  litteratur.  Med utgångspunkt  i  McKinnons  (2008)  artikel  genomfördes  en  sådan 

manuell sökning, där både ny litteratur, och sådan som den digitala sökningen resulterade i, 

hittades.

2.2.3 Urvalsprocess

Ferguson (2006) använder sig i sin systematiska forskningsöversikt av en urvalsmetod baserad 

på ett antal kriterier på vilka en studie ska passa in för att anses vara likartad, och därmed 

användbar för henne. Här har valts en liknande metod för att göra urval bland de resultat som 
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litteratursökningen gav, men då denna studie inte har samma systematiska och strikta karaktär 

som Fergusons, har kriterierna mer egenskapen av vara förutsättningar. De förutsättningar som 

sattes upp inför urvalet av material var att texterna på något sätt skulle diskutera frågor om 

socialt  arbete eller välfärd,  och göra det i  relation till  den fysiska omgivningen (naturen).  I 

denna process uteslöts därför texter som enbart behandlar hållbar utveckling ur ekonomiskt 

eller miljömässigt perspektiv, texter som diskuterar systemteori och ekologiska perspektiv på 

socialt arbete där den fysiska miljön inte ingår, samt texter som enbart tar upp social teori och 

socialt arbete ur ett allmänt perspektiv. Med anledning av att, som tidigare påpekat, forskning 

på detta område än är relativt ung, gjordes ingen tidsmässig begränsning i urvalet. Det material 

som inte ansågs uppfylla urvalskriterierna användes i stället till avsnitt 3 och 4. 

2.2.4 Sammanställning av resultat

När materialet var insamlat och begränsat, sammanställdes det efter fyra nivåer av abstraktion: 

teoretiska  kopplingar,  socialpolitisk  diskurs,  medborgarintegrering  och  social  praktik  för  hålbar  

utveckling.  Nivåerna identiferades under sök- och urvalsprocesserna, och tanken var att ge en 

tydlig struktur åt diskussionen som skulle presenteras (Hart, 1998, s.  143).  Utifrån nivåerna 

lästes sedan texterna närmare för att försöka fnna lämpliga citat och referenser som kunde 

kopplas samman i kunskapsöversikten. När varje nivå fyllts på med tillräckligt material sattes 

underrubriker för att ytterligare strukturera och dela in texten. Då hela texten var klar lästes 

den igenom och alla källor kollades mot originalet för att garantera att de uppfattats korrekt, 

både  språkligt  och  innehållsligt.  Slutligen  sammanställdes  översikten  i  en  tabell  (bilaga  1) 

inspirerad av Bildtgård och Tielman (2007, s. 22) där alla texter som ingått i studien presenteras 

efter dels centrala begrepp, dels de poänger de gör på de olika nivåerna.

2.2.5 Analys

För att  göra analysen begriplig densiferades –  sammanfattades –  kunskapsöversikten i  fyra 

tematiska påståenden, som rubricerades  människan och den fysiska omgivnignen,  redskapen fnns 

redan, en holistisk konceptualisering och en ny vision för social välfärd. Analysen utgick från Dobsons 

(1998)  typologi  över  miljömässig  hållbarhet,  som  anpassats  för  sammanhanget  genom  att 

omformulera de frågor som Dobson har som utgångspunkt i typologin. Materialet lästes på 

nytt utifrån sin nya kontext – påståendena – och genom att koppla olika delar till Dobsons 

tankar målades diskussionen upp utifrån en dimension som sträcker sig från antropocentrism 

till ekocentrism. 
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2.3 Validitet och reliabilitet

Inom forskning i den samhällsvetenskapliga disciplinen är validitet ett av de mest centrala, och 

samtidigt svåraste, problemen (Esaiasson et al., 2004, s. 61). I grund och botten kan problema-

tiken sägas härröra från den diskrepans som råder mellan problemformuleringens teoretiska 

natur och den empiriska undersökningens praktiska/operationella dito – att på en teoretisk 

nivå utge sig för att undersöka ett  fenomen är en sak, men att också genomföra det är en 

annan (Esaiasson et al, 2004, s. 61). 

Esaiasson et al. (Ibid., s. 62) förklarar validitetsbegreppet som tudelat. Den ena delen kallar 

de  för  begreppsvaliditet,  som  har  att  göra  med  hur  forskaren  översätter  sin  teoretiska 

utgångspunkt  (problemställning)  till  ett  operationellt  verktyg  (mätning).  Fel  i  denna 

översättning  leder  till  att  forskaren systematiskt  gör  felaktiga  mätningar.  Den andra  delen 

kallar författarna för resultatvaliditet, och kan enklast beskrivas som att undersökningen har 

mätt det den utger sig för att mäta (giltighet). För att resultatvaliditeten ska anses god krävs 

dels en god begreppsvaliditet, och dels god reliabilitet – ett begrepp som författarna beskriver 

som avsaknaden av osystematiska, eller slumpmässiga, fel (tilförlitlighet; Ibid., s. 67). För att 

reliabiliteten ska kunna garanteras krävs det alltså att forskaren är noga med inte bara hur han 

eller  hon skapar sitt mätinstrument,  utan även hur han eller  hon använder sig av det.  Om 

forskaren misslyckas med det kan läsaren inte lita på det resultat som undersökningen kommer 

fram till, och häri ligger begreppens inbördes problematiska relation: validiteten vilar tungt på 

en god reliabilitet, men det omvända gäller inte. Alltså är det fullt möjligt att genomföra en 

undersökning  där  noggrannheten  i  mätningen  är  god,  men  där  själva  undersökningsmålet 

missas  –  noggrannheten påverkas  inte  av  detta  –  medan en undersökning  genomförd  med 

slarvig mätning aldrig kan hävdas ha en god validitet. (Ibid., s. 67f)

För att garantera denna uppsats giltighet och tillförlitlighet måste dialogen med syfte och 

frågeställningar genomsyra varje led av processen. Första steget i att operationalisera dessa är 

att  välja  en  metod  som  är  lämpad  för  syftet.  Eftersom  studien  helt  grundar  sig  på 

litteratursökningar är det viktigt att vi lyckas formulera bra sökord utifrån frågeställningarna, 

samt att urvalskriterierna är anpassade till dessa. Lyckas vi med detta har vi lagt en god grund 

för att slutsatserna ska kunna anses giltiga. Men som vi lärt oss är validiteten hårt knuten till 

studiens reliabilitet – hur noga våra mätningar är genomförda. Då en litteraturstudie handlar 

om  att  läsa  forskningstexter  beror  reliabiliteten  på  hur  noga  vi  är  i  vår  läsning,  och  då 

materialet som studien grundar sig på helt och hållet är på engelska är det också viktigt att vi är 

noga med vilka översättningar vi ger begrepp som vi för in i den svenska diskussionen. Genom 

att läsa texterna fera gånger, i olika delar av forskningsprocessen, och genom att tidigt utarbeta 

en  god  svensk  språkdräkt,  fnns  det  goda  skäl  att  tro  att  denna  uppsats  har  en  hög 
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tillförlitlighet.

2.4 Metoddiskussion

Med det för studien formulerade syftet i åtanke valdes den forskningsdesign som ansågs vara 

mest lämpad, vilket inte behöver innebära att det inte fnns fer metoder som vore minst lika 

passande.  Ett  alternativt  sätt  att  designa  studien  på  skulle  kunna  hämta  sina  rötter  i 

diskursteori/-analys, för att på ett språkligt plan ta sig an den diskussion som här målas upp. En 

sådan  ansats  skulle  på  ett  sätt  bättre  fånga  in  själva  diskussionen,  meningsutbytet,  men 

samtidigt skulle den riskera att fastna i just detta och på så sätt missa helheten. Dessutom 

syftar en diskursanalys till att försöka fånga in hur man pratar om något, men i det här fallet vet 

vi inte riktigt vad det är vi pratar om, varför en litteraturöversikt torde lämpa sig bättre.

Det fnns också olika tänkbara sätt att strukturera materialet på, och inget säger att det 

valda sättet  är  det bästa.  En tematik baserad på olika miljöfrågor skulle  exempelvis  kunna 

teckna en något annorlunda bild,  liksom att  strukturera  materialet  efter  Dobsons typologi 

hade gett mer fokus på de hållbara aspekterna. Fördelen med den valda strukturen är dock att 

vi här försöker presentera en diskussion för en ny publik, och då lämpar sig en nivåbaserad 

struktur ypperligt eftersom det ger en snabb överblick över vilka delar av samhällsdebatten 

som berörs. 

I två fall har Wikipedia använts som källa för information. En sida som Wikipedia, där vem 

som helst kan skriva text i artiklarna, brukar i forskningssammanhang inte anses ha särskilt god 

tillförlitlighet. De två tillfällen då Wikipedia refererats har dock varit i mindre centrala delar, 

där  begrepp  har  behövts  förklaras  och  en  sökning  på  NE.se  inte  gav  ett  tillräckligt 

uttömmande svar. Således torde detta inte vara till något större problem. 
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3. HÅLLBAR UTVECKLING OCH AKTUELL KLIMATFORSKNING

För mycket folk överalt, skogarna dör, haven dör. 

Alt rusar vidare i mardrömmen och ingen tycks veta varför.

 Och förändringarna de tar hundratals år. 

Det går så långsamt, så långsamt, men Isabela – det går!

Ulf Lundell

McKinley  (2004,  s.  51)  skriver  att  det  inte  är  helt  enkelt  att  sammanfatta  och  defniera 

konceptet hållbar  utveckling,  då  nästintill  alla  som använder  sig  av  det verkar  ha sin egen 

defnition.  Dock  tycker  sig  McKinley  fnna  att  det  fnns  ett  antal  minsta  gemensamma 

nämnare mellan de olika defnitionerna. Dels kopplar de festa samman utveckling inom de 

sociala,  ekonomiska  och  ekologiska  sfärerna  (Ibid.,  s.  49),  och  dels  menar  de  att  hållbar 

utveckling ska tillgodose de behov som fnns idag utan att riskera framtidens behov, vilket är 

överensstämmande med den defnitionen av hållbar utveckling som Bruntlandrapporten1 ger 

(Ibid., 2004, s. 43). 

3.1 Historik

Under 1960-talet började en samhällsdebatt växa fram om kopplingar mellan miljö, ekonomi 

och välfärd. Rachel Carson gav 1962 ut boken Silent spring, som sammanförde forskning kring 

toxikologi, ekologi och epidemologi för att väcka frågan kring jordens ändliga resurser och hur 

de  bekämpningsmedel  som  då  användes  inom  jordbruket  förgiftade  markerna.  Under  de 

följande åren inleddes vidare forskning för att studera dessa samband, och 1968 publicerades 

Population bomb av Paul Erlich som diskuterade kopplingar mellan miljö, naturliga resurser och 

världsbefolkning. På en FN-konferens i Stockholm 1972 diskuterades en rad olika aspekter av 

miljöfrågan och hur naturliga resurser ska användas och var den första stora internationella 

konferensen av sitt slag. Konferensen blev startskottet för fera internationella förbund med 

1 Our  common  future  av  World  Commission  on  Environment  and  Development  utgiven  1987  –  ofta  kallad 

Bruntlandrapporten, efter kommissionens ordförande Gro Harlem Bruntland
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avsikt att arbeta för miljöns bevarande, där ibland UNEP2.  Club of Rome, bestående av 36 

europeiska ekonomer och forskare, bildades i efterdyningarna av konferensen och fck till syfte 

att fnna lösningar på miljöproblematiken. Rapporten som denna sammanslutning producerade 

förutspådde  digra  konsekvenser  om  inte  den  ekonomiska  tillväxten  också  tog  hänsyn  till 

miljöfrågorna. 1976 hölls en konferens i Vancouver där hållbarhet diskuterades i relation till 

samhället.  En deklaration avgavs om ”hållbara mänskliga samhällen” i  bemärkelsen att  dels 

möjliggöra ett hållbart levnadssätt,  och dels att ha inneboende institutioner som garanterar 

bosättningarnas fortsatta varande. (McKinley, 2004, s. 52-55)

1980-talet inleddes med att World Conservation Strategy presenterades med syfte att länka 

samman miljö och utveckling och satte upp hålbar utveckling på den internationella agendan. 

Det  skulle  dock dröja till  1987 innan begreppet fck en vid spridning i  den internationella 

debatten genom den så kallade Bruntlandrapporten (WCED, 1987). Upprinnelsen till rapporten 

var  den  kommission,  World  Commission  on  Environment  and  Development,  som 1983-86 

diskuterade  frågor  rörande  naturens  ändliga  resurser  och  i  vilken  takt  dessa  höll  på  att 

förbrukas.  Rapporten  gav  den  tidigare  nämnda  defnitionen3 av  hållbar  utveckling,  en 

defnition som nått stor spridning och acceptans. (McKinley, 2004, s. 55f)

Den process som sattes igång i och med att Bruntlandrapporten publicerades ledde bland 

annat till  att FN kallade till  Earth Summit i Rio de Janeiro 1992. Konferensen diskuterade 

hållbar utveckling som ett koncept inte bara innefattandes miljö- och utvecklingsfrågor, utan 

att det även rymmer frågor om livskvalité och rättvisa inom och mellan generationer. Under 

mötet togs ett handlingsprogram, Agenda 21, fram för ett internationellt arbete mot en hållbar 

utveckling. De sociala frågorna fck dock inte riktigt genomslag i Rio, utan fokus låg på miljö 

och utveckling. I Cairo 1994 enades världens ledare om ett handlingsprogram kring frågor som 

hållbar ekonomisk tillväxt, jämställdhet mellan könen och utbildning. I Köpenhamn 1995 hölls 

World  Summit  for  Social  Development,  där  människan  sattes  i  centrum  för  utvecklings-

debatten. Där antogs ett 10-punktsprogram av världens ledare. Bland punkterna fanns bland 

annat att sätta upp nationella måldatum då absolut fattigdom ska vara utrotad, att accelerera 

Afrikas och de minst utvecklade ländernas utveckling samt att låta social utveckling genomsyra 

all övrig utvecklingspolitik. 1997 hölls en uppföljningskonferens om det som var resultatet av 

Rio '92,  där  en överblick av  hur väl  överenskommelserna hade implementerats  av  världens 

länder och organisationer. Ansträngningar gjordes för att återvitalisera satsningen på hållbar 

utveckling, och konferensen kom fram till att huvudmålet ska vara att utrota fattigdom. 1997 

hölls även ett klimatmöte i Kyoto, där Kyotoprotokollet undertecknades av många av världens 

2 United Nations Environment Programme

3 Hållbar  utveckling  är  utveckling  som tillgodoser  samtidens  behov  utan  att  riskera  framtida  generationers 

möjlighet att tillgodose sina behov (WCED, 1987)
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länder. De skrev under på att fram till åren 2008-2012 minska sina utsläpp av växthusgaser med 

5 % relativt till 1990 års nivåer. (McKinley, 2004, s. 59-68) 

2002 hölls  ett  nytt  Earth Summit i  Johannesburg.  Man möttes  under  parollen ”People, 

planet,  prosperity”  och  förde  upp  fattigdom  på  agendan.  Utgångspunkten  var  fortfarande 

hållbar  utveckling,  men  begreppet  breddades  mot  att  inte  bara  innefatta  miljö-  och 

ekonomifrågor, utan även sociala. Agenda 21 hade nu funnits i tio år, och ett av målen med 

konferensen var att se över hur implementeringen gått dittills. Konferensen mynnade ut i att 

världens ledare på nytt bekräftade sina åtaganden om att arbeta för en hållbar utveckling. Nya 

tidsramar  sattes  upp  och  prioriterade  insatser  presenterades.  Konferensen  åtog  sig  också 

fortsatt arbete med att öka tillgängligheten av friskt vatten för alla, öka saniteten samt att tillse 

att världens fattiga skulle få tillgång till bra och billig el. (Ibid., s. 69-76)

I december 2009 samlades världens ledare till ett nytt klimatmöte i Köpenhamn med syfte 

att  stärka  det  internationella  klimatarbetet.  Förhoppningarna  var  stora  om  att  ett  nytt, 

bindande, avtal skulle växa fram och undertecknas vid mötet, där världens länder skulle enas 

om en handlingsplan för att kunna nå tvågradersmålet4. Trots intensiva diskussioner och högt 

ställda krav från de länder som väntas drabbas värst av de stundande klimatförändringarna blev 

inte resultaten vad man hade hoppats på. Det avtal som man hoppades skulle bli progressivt 

och  legalt  bindande,  blev  i  stället  en  överenskommelse  där  konkreta  mål  saknas.  Ingen 

gemensam agenda antogs gällande utsläppsminskningar, varje land får själv ta ställning till hur 

mycket de vill skära ner på utsläppen. De sociala frågorna märks i överenskommelsen endast 

som en fras i förbigående, ”bearing in mind that social and economic development and poverty 

eradication are the frst and overriding priorities of developing countries” (Copenhagen accord, 

2009). Alla länder kommer inte att skriva under överenskommelsen, och blir därför inte  ett 

bindande FN-dokument. (Rosén, 2009)

3.2 Defnitioner

Som McKinley (2004) skriver fnns det inte någon enhetlig defnition av hållbar utveckling, 

och Dobson (1998) menar att det just därför är förvirrande, inte klargörande, att söka en sådan 

defnition.  För  att  komma runt  problemet  konstruerar  Dobson  en  typologi  med syfte  att 

beskriva konceptet utan att för den sakens skull försöka defniera det. Typologin kommer att 

användas  i  denna  studies  analys,  och  beskrivs  därför  närmare  i  avsnitt  4.  Trots  Dobsons 

uppfattning att en defnition av hållbar utveckling mer förvirrar än klargör, kan det ändå vara 

fruktbart att här återge lite av diskussionen kring konceptets defnition.

Ett sätt att försöka förstå hållbar utveckling på är att se det som en balans mellan skydd för 

4 Att begränsa den globala uppvärmningen till två grader jämfört med förindustriell nivå.
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naturen och ekonomisk tillväxt (Bloem et al, 1996, refererade i McKinley, 2004, s. 47). Vidare 

kan  sägas  att  något  hållbart  inte  endast  är  ”för  evigt  förlängt”,  utan  även  närande  för 

människors och gruppers självförverkligande. Utveckling å sin sida behöver inte vara begränsad 

till ekonomisk sådan, utan kan även innefatta utveckling och tillväxt av alla aspekter av livet. 

”Thus ‘sustainable development’, in the broadest sense, may be defned as the kind of human 

activity that nourishes and perpetuates the historical fulflment of the whole community of life 

on Earth” (Engel, citerad i McKinley, 2004, s. 47).

Hållbar utveckling går också att beskriva som en process, där vi ständigt går mot en mer 

hållbar värld. Kof Annan, FNs före detta generalsekreterare, uttryckte sig på detta vis då han i 

ett anförande menade att hållbar utveckling leder till att nya marknader och jobb kan bildas, 

att  marginaliserade  människor  blir  upprättade  och  att  motsättningarna  kring  resurser  kan 

minskas (McKinley, 2004, s. 50). Hof spinner vidare på den tanken genom att hävda att hållbar 

utveckling  är  en  process  kommen  ur  en  ny  vision  av  samhället  baserad  på  humanistiska 

värderingar, demokratisk organisation, respekt för naturen och en balans mellan tillväxt- och 

välfärdsmål. Denna process innebär ett ifrågasättande och förändrande av hur individer i ett 

samhälle hanterar naturliga och ekonomiska resurser samt hur de hanterar varandra (Ibid.).

Cooper och Vargas (2004, s. 3f) diskuterar hållbar utveckling utifrån vad det  inte  är. För 

det första är det inte en entydig väg mot en utopi. Det är heller inte ett koncept endast inriktat 

på  miljön eller  kopplat  till  en  enskild  modell.  Hållbar  utveckling  är  inte  heller  ett  färdigt 

koncept  som  kan  köpas,  utan  det  måste  implementeras  efter  det  givna  samhällets 

förutsättningar. Hållbar utveckling handlar därför om att fatta beslut som tar hänsyn till att 

både  samtidens  och  framtidens  människor  ska  ha  möjlighet  att  skapa  ett  gott  liv  (Hof, 

refererad i McKinley, 2004, s. 17).

Konceptet hållbar utveckling får ofta kritik för att vara allt för vagt, men bara för att det 

inte stakar ut den exakta vägen att följa, behöver det inte betyda att det inte kan ge riktlinjer 

om hur en sådan väg skulle kunna se ut, menar Burger (1997, refererad i McKinley, 2004, s. 46). 

Lélé (1991, refererad i McKinley, 2004, s. 48) menar till och med att ett av begreppets stora 

styrkor är just dess vaghet, som ger människor av vitt skilda åsikter möjligheten att kunna enas 

om gemensamma mål utan att verka ge upp sina ursprungliga ståndpunkter. En annan kritik 

som riktats mot koncepten hållbarhet och hållbar utveckling är att de endast är tomma slagord 

–  de  har  varit  bra  för  att  fånga  folks  uppmärksamhet  och  för  att  föda  engagemang,  men 

dessvärre har de sedan inte kunnat förmedla tydliga mål. (McKinley, 2004, s. 47)

Trots den oklarhet som råder om innebörden av konceptet hållbar utveckling tycker sig 

McKinley kunna identifera tre element gemensamma för alla typer av defnitioner. Dessa är: 1. 

Att  leva  med  begränsade  naturresurser;  2.  Att  förstå  kopplingarna  och  släktskapet  mellan 
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ekonomi, samhället och miljön, och; 3. Att rimligt fördela resurser och möjligheter. (Ibid., s. 51)

3.3 Aktuell forskning om klimatförändringar

FNs klimatpanel,  Intergovernmental  Panel  of  Climate Change,  gav 2007 ut en omfattande 

rapport (Pachauri & Reisinger, 2008) om observerade klimatförändringar, dess förklaringar och 

konsekvenser. Enligt rapporten fnns det ingen tvekan om att den globala uppvärmningen är 

verklig, vilket baseras på iakttagna förändringar i genomsnittlig luft- och havstemperatur, ökad 

avsmältning av glaciärisarna och en höjning av havsnivåerna (Ibid., s. 30). Det är också troligt 

att de områden som drabbas av torka har ökat i antal sedan 1970-talet (Ibid.). Det fnns en 

stark övertygelse om att biologiska system i naturen håller på att förändras, men det går inte 

med  säkerhet  att  se  vad  detta  får  för  konsekvenser  för  människan.  Det  talas  dock  om 

hälsoaspekter  (högre  dödlighet  till  följd  av  hetta,  mer  smittospridning)  och  om  att 

förutsättningarna  för  jordbruk  håller  på  att  förändras  (Ibid.,  s.  33).  Det  råder  också  stor 

säkerhet kring det faktum att det är människans aktivitet sedan världen började industrialiseras 

som är en av de drivande faktorerna bakom den globala uppvärmningen (Ibid., s. 37). 

Värt att notera är också att rapporten hävdar att det fnns starka bevis för att utsläppen av 

växthusgaser  kommer  fortsätta  öka  de  kommande  decennierna med dagens  föreslagna  och 

implementerade lösningar för minskad miljöpåverkan (Ibid., s.  44),  och inför klimatmötet i 

Köpenhamn  2009  har  klimatforskning  från  åren  efter  det  att  IPCCs  rapport  gavs  ut 

sammanställts  till  en ny rapport – The Copenhagen Diagnosis (2009). Den konstaterar att 

åtgärder snarast måste sättas in ifall det uppsatta tvågradersmålet ska nås. Någon gång mellan 

2015 och 2020 måste de globala utsläppsnivåerna toppa för att sedan börja sjunka snabbt om 

det ska vara möjligt. Fram till 2050 (då världens befolkning väntas ha ökat till nio miljarder) 

måste det genomsnittliga koldioxidutsläppet vara nere på ett ton per person och år, vilket är 

ungefär 80-90 % under dagens nivåer i de industrialiserade länderna. (Ibid., s. 52f)
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4. DOBSONS TYPOLOGI ÖVER MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET

Besides, there is nothing wrong with the planet. Nothing wrong with 

the planet. The planet is fne. The PEOPLE are fucked. Diference.  

Diference. The planet is fne. Compared to the people, the planet is 

doing great. Been here four and a half bilion years. Did you ever think 

about the arithmetic? 

George Carlin

Dobson (1998) menar att det hittills funnits ett problem med de ansatser som gjorts till att 

försöka förklara och defniera konceptet hålbar utveckling. Försöken har antingen hamnat i det 

det  defnitionsmässiga  eller  det  diskursiva  facket,  och  enligt  Dobson  är  inget  av  dessa  sätt 

optimalt.  Problemet med försöken som hamnar i  defnitionsfacket  är  att  de bara blir  en i 

mängden av andra, tidigare formulerade, defnitioner, och att den tänkte läsaren bara blir mer 

förvirrad. Dobson menar vidare att de försök som hamnar i det diskursiva facket, där en större 

mängd begrepp samlas in och syntetiseras, om än verkar lovande till en början dessvärre dras 

med problemet att så fort de skrivs ned har deras bäst före-datum redan passerat. (Dobson, 

1998, s. 33f) 

Ett sätt att angripa uppgiften på för att komma undan dessa problem är enligt Dobson att 

försöka skapa en typologi över konceptet. En typologi är användbar ur ett ytligt perspektiv för 

att få en snabb bild av ett koncept, men framför allt ligger vinsterna på djupet, då arbetet som 

leder fram till  typologin kräver att alla delar av ett koncept lyfts fram och analyseras. Den 

diskursiva ansatsens problem med förlorad aktualitet kan hos en typologi undvikas genom att 

konstruera  den  kring  de  grundläggande  dimensionerna  som  fnns  i  diskussionen  kring 

konceptet,  så länge tillräckligt  lång tid har  förfutit  sedan konceptet uppstod för  att  dessa 

dimensioner ska ha hunnit befästa sig. Problemet med den defnitionsmässiga ansatsen – att 

det helt enkelt fnns för många olika defnitioner – vänds med en typologi till en fördel, då man 

här förväntar sig fera möjliga svar på sin frågeställning. (Ibid., s. 34f) 

Dobson tar avstamp i ett antal frågor som blir ramverket till typologin: Hållbarhet för hur 

länge?  Hållbarhet  för  vem?  Hållbarhet  under  vilka  förutsättningar?  Vad  är  det  som  ska 

RESULTAT  28



Ekosocial välfärd – en kunskapsöversikt Samuel Olsson

Institutionen för Socialt arbete – Socialhögskolan ht 2009

Stockholms Universitet Handledare: Sven Hessle

bibehållas? Dobson menar att alla teorier om miljömässig hållbarhet måste försöka svara på 

dessa frågor, och utifrån dessa svar kan typologin extraheras. Resultatet av Dobsons försök blir 

de  stycken  modeller  utlagda  över  en  dimension  som  sträcker  sig  från  antropocentrism  – 

människans behov i centrum – till ekocentrism – naturens behov i centrum. Nedan följer en 

sammanfattning av dessa tre modeller5. (Dobson, 1998, s. 36f) 

4.1 Modell A

Dobson (1998,  s.  41) inleder med att klargöra att för att en teori  om hållbarhet också ska 

klassas som en teori om miljömässig hållbarhet så krävs det att målet på ett eller annat sätt är 

att bibehålla naturliga resurser; i modell A är svaret på frågan vad det är som ska bibehållas 

kritiskt  naturligt  kapital.  Det fnns problem, framhåller Dobson, med att använda begreppen 

natur och kapital tillsammans, då det ger en instrumentell syn på naturen (Ibid., s. 40), men för 

teorierna som ryms i modell A stämmer en sådan syn väl in (Ibid., s. 41). Det som räknas in i 

det kritiska naturliga kapitalet är sådana naturresurser som är av största vikt för människans 

fortlevnad (Ibid., s. 43) – vilket kan variera från en kontext till en annan – men det som är 

huvudpoängen är att detta naturliga kapital bör bibehållas just för att det är viktigt för oss 

människor, inte för dess egenvärde. Svaret  på  varför-frågan blir då 'för människans välfärd' 

(Ibid., s. 43). 

En tredje fråga är hur hållbarheten ska garanteras. Här påpekar Dobson att det inte är fråga 

om olika politiska eller ekonomiska strategier för hållbarhet utan att det i stället rör sig om en 

bredare syn på hur – vilka inneboende möjligheter fnns det för detta kapital att vara hållbart? 

Om en sorts kritiskt naturligt kapital är förnyelsebart, exempelvis skog, så är svaret på frågan 

att vi ser till att det blir förnyat, men om det inte är förnyelsebart får vi försöka byta ut det. Olja 

är exempelvis, inom en rimlig tidsrymd, inte förnyelsebart – när oljan väl är slut så är den slut. 

Vi kan dock byta ut oljan mot andra energikällor för att uppnå samma resultat.  Ett tredje 

alternativ  är  om  det  faktiskt  inte  går  att  byta  ut  en  resurs  mot  en  annan,  till  exempel 

regnskogen. Då är lösningen i modell A att helt enkelt bevara och skydda detta. (Ibid., s. 45f) 

Avslutningsvis tar Dobson upp att teorier om miljömässig hållbarhet prioriterar olika behov 

och önskningar på olika sätt; Dobson benämner dessa primär- och sekundärfokus. I modell A 

är  primärfokus  att  tillgodose  nu  levande  människors  behov,  därefter  framtida  människors 

behov,  samt  samtida  och  framtida  människors  önskningar.  Sekundärfokus  är  att  tillgodose 

samtida  och  framtida  icke-mänskliga  behov.  Vi  ser  alltså  en  hierarki  byggas  upp  där 

hållbarheten först och främst är tänkt för att nu levande människor ska kunna tillgodose sina 

behov. Modell A blir således en antropocentrisk syn på hållbarhet, och jag väljer därför att kalla 

5 I slutet av avsnitt 4.5 fnns en tabell som överskådligt sammanfattar hela typologin.
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den för just den antropocentriska modelen. (Ibid., s. 46) 

4.2 Modell B

I modell B för Dobson (1998) in begreppet oåterkalelig natur för att beskriva vad det är som ska 

bibehållas, och avser med detta sådan natur som, om den försvinner, inte går att återskapa. Det 

fnns här vissa likheter med den antropocentriska modellen – oåterkallelig natur är i mångt och 

mycket det som ryms inom kritiskt naturligt kapital, och orsakerna till att bibehålla den är 

även här ofta för människans välfärd – men det fnns också betydande skillnader. Här läggs 

nämligen ytterligare en dimension till: att bibehålla naturen för naturens skull. Dobson menar 

att kritiska naturliga resurser alltid är kritiska i förhållande till människan och hennes behov, 

men i begreppet oåterkallelig natur ryms även det faktum att vissa naturliga resurser kan ha ett 

egenvärde, värt att bevara trots att det inte är av vikt för den mänskliga fortlevnaden. (Ibid., s. 

47f) 

I den antropocentriska modellen var anledningen till att bibehålla kritiskt natuligt kapital 

enkom att det var för människans väl. I modell B är anledningen tudelad. Som syns ovan är 

oåterkallelig natur dels i likhet med modell A av värde för människan, men det har också ett 

värde i sig självt. Här är det på sin plats att förtydliga en sak: oåterkallelig natur handlar inte 

om att bevara varje enskild entitet av en art, utan om arten i stort. För även om en död zebra 

också skulle kunna ses som oåterkallelig natur, är det inte detta som menas här - det är den 

naturliga  mångfalden som är  viktigt,  inte  mångtaligheten.  Inbyggt i  begreppet  oåterkallelig 

natur är också att den, till skillnad från de kritiska naturliga resurser som togs upp ovan, inte 

går att förnya. Därför blir  svaret  på  hur-frågan för modell  B att  den oåterkalleliga naturen 

bibehålls genom att antingen bytas ut eller genom att bevaras. (Dobson, 1998, s. 48f)

Den riktigt stora skillnaden mot den antropocentriska modellen märks i genomgången av 

modell Bs fokus. Som primärfokus anges att först samtida mänskliga och icke-mänskliga behov 

ska tillgodoses,  där efter framtida mänskliga och icke-mänskliga behov. Som sekundärfokus 

anges samtida och framtida mänskliga önskningar. Människans viljor får alltså här stå tillbaka 

för icke-mänskliga behov både nu och i framtiden, just för att det fnns vissa element i naturen 

som är viktiga att bevara för deras egenvärdes skull – ett egenvärde som är oåterkalleligt så fort 

det försvinner. Därför kommer denna modell framöver att kallas för  det oåterkaleligas model. 

(Ibid., s. 49). 

4.3 Modell C

Den antropocentriska modellen ger att hållbarhet bör garanteras med anledning av människans 
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välfärd och fortlevnad. Oåterkallelighetens modell bygger vidare på dessa tankar, men lägger 

också till att det fnns vissa element i naturen som är värda att bevara, trots att de inte har 

någon betydelse för människan. När vi nu kommit till modell C för teorier om miljömässig 

hållbarhet lämnar vi helt tankar om hållbarhet för människans skull,  och talar i  stället om 

naturligt  värde som  det  som  ska  bibehållas.  Det  naturliga  värdet  grundar  sig  i  naturens 

utvecklingsprocess som ständigt formar och förändrar våra omgivningar. Historien spelar alltså 

en viktig roll i detta begrepp, och det går således inte att ersätta ett objekt som har naturligt 

värde med ett annat, om än exakt likadant, skapat av människohand. Det är dock viktigt att 

komma ihåg, påpekar Dobson, att även om modell C i första hand strävar efter hållbarhet för 

det naturliga värdet, så innebär det inte att mänsklig välfärd är bortrationaliserat. Det rör sig 

endast  om en prioritering,  och  en föreställning  om att  det  som är  bra  för  naturen  också 

kommer vara bra för människan. (Dobson, 1998, s. 49f) 

Det  kritiska  naturliga  kapitalet  kunde  antingen  förnyas,  bytas  ut  eller  bevaras;  den 

oåterkalleliga naturen kunde endast bytas ut eller bevaras. Objekt med naturligt värde kan, 

enligt Dobson, endast  bevaras och därför blir modell  C helt inriktad på just bevarande och 

konservering som metod för miljömässig hållbarhet. Primärfokus för modell C är i första hand 

samtida icke-mänskliga och mänskliga behov, i andra hand framtida diton, och sekundärfokus 

är,  liksom för oåterkallelighetens modell,  samtida och framtida mänskliga viljor.  Inte heller 

detta  ska  tolkas  som  att  naturens  behov  strikt  ska  överskrida  människans,  utan  som  en 

representation  av  hur  diskussionen  förs  i  fråga  om  prioriteringar.  Teorier  av  modell  C 

förespråkar ett ökat fokus på naturens egenvärde; det är här som ekonomer överger debatten 

och lämnar över till flosofer. Därför kommer den hädanefter att benämnas som den ekocentriska 

modelen. (Ibid., s. 53f) 

4.4 Ett tillägg till Dobsons typologi

Swart och van der Windt (2005) framför kritik av Dobsons (1998) typologi, då de anser att 

Dobson missat en viktig aspekt av miljömässig hållbarhet, och att typologin därför saknar en 

modell,  den arkadiska modelen. Den skala mellan antropocentrisk och ekocentrisk,  på vilken 

Dobson  skapat  sin  typologi,  missar  enligt  författarna  att  få  med  de  sammanhang  i  vilka 

människan  lever  i  ett  slags  symbios  med  naturen  (Swart  &  van  der  Windt,  2005,  s.  185). 

Författarna använder sig av en modell tänkt för värdering av naturen som utgångspunkt när de 

försöker utvärdera det påstådda helhetsomfånget av Dobsons (1998) typologi. Modellen utgår 

från  att  det  fnns  tre huvudsätt  att  se  på  naturen:  som  funktionel,  som  vildmark  och som 

arkadisk. Men där den funktionella synen stämmer bra överens med Dobsons antropocentriska 

modell och vildmarkssynen går väl ihop med den ekocentriska modellen, går det enligt Swart 
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och van der Windt (2005) inte att hitta en motsvarig modell för den arkadiska synen. Därmed 

menar författarna att Dobsons typologi inte är komplett, och att den därför bör kompletteras 

med den arkadiska modellen för att kunna anses vara heltäckande. (Swart & van der Windt, 

2005, s. 185f)

Författarna skapar därför en ny modell till Dobsons (1998) typologi,  genom att låta den 

arkadiska synen svara på samma frågor som Dobsons modeller. Resultatet blir en ny dimension 

till typologin, där även tankar om ett nära samspel mellan människan och naturen får plats. 

Där de andra modellerna talar om kritiskt naturligt kapital, oåterkallelig natur och naturligt 

värde  som  det  som  ska  bibehållas,  talar  den  arkadiska  modellen  om  ”enduring  mutal 

dependency of people and nature” (Swart & van der Windt, 2005, s. 186). Anledningen till att 

detta ska bibehållas är både en fråga om lokalbefolkningens anknytning till  naturen och en 

historisk trohet till omgivningen, och metoden för att bibehålla detta är skydd och upprustning, 

samt till viss mån förnyelse och att byta ut (vilket dock inte alltid är möjligt). Den arkadiska 

modellen har samma primär- och sekundärfokus som det oåterkalleligas modell, dvs i första 

hand samtida mänskliga och icke-mänskliga behov samt framtida mänskliga och icke-mänskliga 

behov, och därefter samtida och framtida mänskliga viljor. (Ibid., s. 186) 

4.5 Typologin som en analysmodell

Ovan presenterade modeller kommer att ligga till grund för den här studiens analys. Analysen 

avser svara på den tredje frågeställningen uppsatt i inledningen: Hur kan denna diskussion förstås  

med en dimension som sträcker  sig  fån antropocentrism til ekocentrism? För att göra det behöver 

Dobsons (1998) typologi med tillägg anpassas till studiens material, eftersom materialet inte 

består av teorier om miljömässig hållbarhet – det typologin i grunden avser beskriva. Typologin 

skulle kunna användas som ett verktyg att kategorisera olika texter efter, men ambitionen här 

är att söka förståelse. 

Dobson utgår från en rad frågor när han skapar sin typologi, och dessa frågor kan hjälpa oss 

med anpassningen.  Vad som ska bibehållas och varför kan användas som diskussionsunderlag 

för vem som får defniera behoven som ska tillgodoses genom det sociala arbetet – exempelvis 

den antropocentriska modellen, som svarar  kritiskt  naturligt  kapital respektive  för människans 

välfärd på frågorna, kan här ses som att låta enkom människans behov defniera riktningen i 

det sociala arbetet. Dobson frågar sedan  hur detta ska bibehållas, en fråga som går att ställa 

även till det här materialet då, som vi snart ska se, de behov som här diskuteras är beroende av 

naturresurser, vilket kan likställas med det som Dobson talar om. Vidare rangordnar Dobson 

hur de tre modellerna prioriterar  olika  behov.  Även dessa går att  överföra till  vår kontext, 

genom att i stället tala om primär- och sekundärfokus för det sociala arbetet. 
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TABELL 4.1 – DOBSONS TYPOLOGI MED TILLÄGG

Antropocentrisk 
modell

Oåterkallelig-
hetens modell

Ekocentrisk 
modell

Arkadisk modell

Vad ska 
bibehållas?

Kritiskt naturligt 
kapital

Oåterkallelig natur Naturligt värde Varaktig mutualitet 
mellan människa och 
natur

Varför? Mänsklig välfärd Mänsklig välfärd och 
ansvar mot naturen

Ansvar mot naturen Och historisk trohet 
till naturen

Hur? Förnyelse/Utbyte/
Bevaring

Utbyte/Bevaring Bevaring Bevaring och 
upprustning (samt, i 
enstaka fall förnyelse 
och utbyte)

Fokus*
Primär
Sekundär

1, 2, 3, 4
5, 6

(1, 5) (2, 6)
3, 4

(5, 1) (6, 2)
3, 4

1, 5, 2, 6, 3, 4

Utbytbarhet 
mellan mänskligt 
skapat och 
naturligt kapital

Inte alltid möjligt för 
kritiskt naturligt 
kapital

Inte alltid möjligt för 
oåterkallelig natur

Står utanför 
utbytbarhets-
diskursen

Inte alltid möjligt

* 1: Samtida människors behov, 2: Framtida människors behov, 3: Samtida människors önskningar, 4: Framtida 
människors önskningar, 5: Samtida icke-människors behov, 6: Framtida icke-människors behov

Sammanställningen är hämtad från Dobson (1998, s. 39), förutom kolumn 4, den arkadiska modellen, hämtad 
från Swart och van der Windt (2006, s. 186)
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5. FORSKNINGSSAMMANSTÄLLNING

Hunger är stort – och hat,

men vi hatar så smått, kamrat!

Vi tänker på ostron och kalvflé

och detta att översta våningen se,

skedar och silverfat - 

vi hatar så smått, kamrat!

Nils Ferlin

I  följande  avsnitt  presenteras  den  del  av  uppsatsens  resultat  som  på  allvar  griper  sig  an 

frågeställningarna. Vi ska här utforska vilka teoretiska kopplingar som görs, hur den socialpolitiska 

diskursen ser  ut,  vad  medborgarintegrering  kan  innebära  och  hur  ett  socialt  arbete  för  hålbar 

utveckling kan se ut. Urvalet av texter är beskrivet i avsnitt 2.2 som redogjorde för sökprocessen 

och kriterier för urval; i fgur 5.1 nedan visas hur diskussionen växt fram sedan början på 90-

talet, och där texterna utgörs av vetenskapliga artiklar, avhandlingar och utgivna böcker.
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5.1 Teoretiska kopplingar

”In order to adapt to a world in which the environmental equation is changing, social welfare 

theory  and  policy  will  also  have  to  change”  skriver  Hof och McNutt  (1994a,  s.  297),  och 

Fitzpatrick  (2002,  s.  39)  konstaterar  att  ”unless  we  develop  a  concept  of  'sustainable 

development'  we might awake in a world either where distributive justice is bought at the 

expence of tomorrow or where existing inequalities ossify forever due to the recalcitrance of 

the afuent and the fragility of the ecosystem”6. Med andra ord: den fysiska omgivningen håller 

på att förändras runt omkring oss, och det sociala arbetet måste reagera nu. Men hur? 

[…] if social work is to continue to be a viable, meaningful profession that addresses the problems of 

our age, it must consider a paradigm that will help secure a sustainable future for us all. (Mary, 2008, 

s. 153)

Socialt arbete och social teori har traditionellt sina rötter i ett av två perspektiv på samhället i 

stort: ordning eller konfikt (Mary, 2008, s. 155). Ordningsperspektivet utgår från att det fnns 

en förbestämd ordning i samhället, och att problem uppstår när en individ inte förmår hålla sig 

till den givna ordningen. Konfiktperspektivet däremot, utgår från att människa och institution 

ständigt står i intressekonfikt med varandra – problem är därför en del av systemet och kräver 

strukturell förändring. Mary (Ibid.) argumenterar dock för att, om det sociala arbetet ska vara 

en  del  i  arbetet  för  hållbar  utveckling,  måste  ett  nytt,  tredje,  perspektiv  anläggas  –  det 

postmoderna,  strukturalistiska.  Det  strukturalistiska  perspektivet  ser  samband  mellan  det 

lokala och det globala, där sociala problem inte har en självskriven kausalitet, och utmanar därför 

ordning/konfikt-dikotomin i social teori (Ibid., s. 157f). Detta menar Mary i förlängningen ger 

en  holistisk konceptualisering av socialt arbete och social välfärd, där vår förståelse av vad som 

måste förändras baserar sig på både  identiferingen, och  konsekvensanalysen, av sammanlänkade 

icke hållbara och förtryckande processer (Ibid., s. 158). 

Hof och McNutt (1994b, s. 2) skriver att det mänskliga samhället i framtiden endast kan 

överleva  om det  i  sina  socioekonomiska  utvecklingsmodeller  tar  utgångspunkt  i  en  fysisk 

omgivning som även på lång sikt kan tillgodose människans behov. Hof (1994) skriver vidare 

att människans grundläggande behov är beroende av naturresurser – rent vatten,  luft,  mat, 

boende. I takt med att dessa resurser blir allt mer svårtillgängliga till följd av miljöförstöring, 

ökar också de mänskligt relaterade problemen, så som sjukdomar och fattigdom (Ibid., s. 25f). 

Hof och Polack (1993, s. 205f) lyfter fram sex områden där sociala problem sammanfätas med 

6 En ungefärlig översättning av citatet: ”Om vi inte utvecklar ett koncept av 'hållbar utveckling' riskerar vi att 

vakna upp i  en värld,  antingen där fördelningspolitik förs  på morgondagens kostnad, eller  där nu rådande 

ojämlikheter  för  evigt  förs  vidare  på  grund  av  de  resursstarkas  ovilja  till  förändring  och  ekosystemets 

sårbarhet”
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ekologiska/naturliga:  (o)hälsa,  diskriminering,  tillgång  till  mat  och  vatten,  urban  stress, 

internationell påverkan samt krig och social rättvisa. 

5.1.1 Socialt arbete och omgivningsbegreppet

Coats (2003, s.  39) påstår att  socialt  arbete, genom att vara allt  för fokuserat på samspelet 

mellan människan och hennes sociala miljö, glömt bort den fysiska omgivningen och därmed 

misslyckats med att ifrågasätta den idag rådande riktningen i samhället som ständigt strävar 

efter ekonomisk tillväxt genom utnyttjande av naturresurser. Han tar hjälp av Besthorn (1997) 

för att förklara varför socialt arbete hamnat i ett läge där den fysiska miljön endast ses som en 

oföränderlig och oviktig bakgrund: dels fnns det en historia av att luta sig mot psykodynamisk 

teoribildning, där problem förklaras individuellt, dels fnns en strävan efter professionell status 

och ett kunskapsmonopol, vilket resulterar i  en individualistisk syn på mänskligt beteende. 

Slutligen menar Besthorn (1997, refererad i Coats, 2003, s. 43) att det sociala arbetet grundar 

sin professionalitet i det moderna samhället och de värderingar som är knutna till  det, där 

naturens betydelse suddats ut både från människan och omgivningen.

Social workers have engaged with the concept of ‘‘the environment’’ for many years, yet within the 

social  work  literature  ‘‘the  environment’’  refers  almost  exclusively  to  the  sociocultural  or 

psychosocial environment.  Potential  links between the physical environment, as  characterised by 

ecological systems, and social work theory and practice have been left relatively unexplored in the 

social work literature. (McKinnon, 2008, s. 256)

McKinnon (2008) påstår att begreppet omgivning inte är obekant för socialarbetare - tvärt om 

är  omgivningens  inverkan  på  människan  central  i  social  teoribildning,  framför  allt  i  den 

systemteoretiska skolan (Ibid., s. 256f). Men trots det ekologiska perspektiv på sociala problem 

som bl.a.  Bronfenbrenner förespråkar saknas kopplingar mellan människan och den fysiska 

omgivningen – naturen – i litteratur om socialt arbete och social teori nästan helt (McKinnon, 

2008,  s. 256). En sådan avsaknad skulle kunna tillskrivas att det sociala arbetets kunskapsbas 

faktiskt handlar om det sociala och att den fysiska omgivningen inte kan relateras till detta på 

ett fruktbart sätt. Men McKinnon hävdar att så inte är borde vara fallet – framför allt i fråga 

om social och miljömässig rättvisa har det ekologiska perspektivet mycket att tillföra socialt 

arbete och dess framtida relevans  (Ibid., s. 257). Nähri (2004, s. 65) lyfter att det inte är det 

faktiska  förhållandet  mellan  människans  välfärd  och  den  fysiska  omgivningen  som  har 

förändrats, snarare är det samhället i sin helhet och sättet som människor ser på naturen som 

har förändrats, och det sociala arbetet behöver följa med i den utvecklingen.

McKinnon (Ibid.,  s.  264)  menar  därför  att  socialt  arbete som profession måste  öka sin 

förståelse för hur miljöfrågor påverkar det egna fältet,  för att  i  framtiden kunna hävda sin 
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relevans. Coats (2003, s. 39) går till  och med så långt som att hävda att ignoransen av den 

fysiska  omgivningen  som  det  sociala  arbetet  hittills  visat,  gör  det  till  medskyldig  i  den 

stundande klimatkrisen.  Det fnns hos socialarbetare en stor förståelse för hur ekonomiska 

frågor påverkar det sociala livet hos människor, men samma medvetenhet fnns inte när det 

gäller  miljöfrågor  (McKinnon,  2008,  s.  264).  Men  det  står  klart,  skriver  McKinnon,  att 

miljöförstöring och global uppvärmning oundvikligen kommer att ha sociala konsekvenser, och 

därför måste det sociala arbetet också engagera sig i dessa frågor – något som det har både de 

teoretiska och praktiska förutsättningarna för att kunna göra, enligt Hof och Polack (1993, s. 

209). 

Besthorn och Pearson McMillen (2002, s. 221f) skriver att ekologiska/systemiska perspektiv 

på  socialt  arbete  defnierar  sociala  problem  som  resultatet  av  en  stress  som  uppstår  i 

spänningen mellan människan och hennes olika omgivningar. Nähri (2004, s. 64) plockar upp 

tråden genom att koppla dessa perspektiv till en holistisk syn på världen och en vidgning av 

människan-i-sin-omgivning till att även inkludera den naturliga miljön; Besthorn (2007) talar 

om  detta  i  termer  som  att  det  sociala  arbetet  hör  naturens  röst.  En  sådan  inklusion  är 

nödvändig, framhåller Nähri, för att det sociala arbetet ska ”understand the close connection 

between culture and nature and further to understand that social work expertise has to be 

constructed on the basis of this 'new extension'” (Nähri, 2004, s. 65). Besthorn och Pearson 

McMillen  (2002,  s.  222)  menar  dock  att  de  systemiska  perspektiven  hittills  inte  lyckats 

åstadkomma en sådan ny konstruktion, utan att de ofta är allt för inriktade på sociopolitiska 

förhållanden och har en för snäv syn på begreppet människan-i-sin-omgivning. De menar även 

att dessa teorier mestadels fokuserar på hur individen ska kunna anpassas till omgivningen för 

att problemet ska lösas. Denna individualistiska determinism (som författarna kallar det) riskerar 

att leda till att andra aspekter än den sociala av omgivningsbegreppet glöms bort (Ibid., s. 222). 

5.1.2 Socialt arbete och hållbar utveckling

Hessle (2005, s. 11) menar att socialt arbete och hållbar utveckling är två begrepp med olika 

ursprung,  men  att  de  ändå  delar  vissa  gemensamma  drag.  Utifrån  den  internationella 

defnitionen av  socialt  arbete  drar  Hessle  upp ett  antal  syften för  det  sociala  arbetet  som 

sammantaget handlar om skydd, empowerment och inkludering av människor som på olika sätt 

står utanför samhället. Detta ger i sin tur att socialt arbete måste bedrivas på samhällets ala 

nivåer,  och  att  hållbar  utveckling  måste  genomsyra  så  väl  samhällsservice  och  psykosocialt 

arbete  (individuellt  eller  i  grupp)  som  strukturellt  arbete  i  form  av  samhällsutveckling, 

planering och socialpolitik inom ramen för hållbar utveckling (Hessle, 2005, s. 16). 

Genom att socialarbetare skapar sig en förståelse för konceptet hållbar utveckling utökas 
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också deras förståelse för människan-i-sin-omgivning, skriver Rotabi et al (2007, s. 176), då även 

relationer till andra varelser än människor och till andra naturliga ting får betydelse för den 

mänskliga utvecklingen. Det är viktigt,  menar de, att förstå skillnaden mellan  internationelt 

och globalt socialt arbete (Ibid., s. 166f). Där internationellt socialt arbete ofta handlar om att 

öka samarbetet mellan socialarbetare i olika länder, syftar det globala sociala arbetet till att 

förstå vad som länkar oss  människor samman med varandra,  men också med naturen.  Det 

globala  perspektivet  betonar  människors  lika  beroende  av  jordens  naturresurser  –  ren  luft, 

skog, fsk och inte minst drickbart vatten. Författarna kallar detta för mutualitet – ömsesidig-

het (Ibid., s. 176). 

Som  en  möjlig  väg  för  det  sociala  arbetet  att  implementera  tankar  om  hållbarhet  tar 

McKinnon  (2008,  s.  264)  upp  social  hålbarhet som  ett  koncept  lämpat  för  att  föra  in 

miljöfrågor i det sociala arbetets diskurs. McKenzie (2004, s. 12) försöker i en rapport rama in 

vad som ryms i  detta koncept,  och ger en defnition som säger att social  hållbarhet är ett 

livsförbättrande  förhållande  inom  samhällen,  och  samtidigt  en  process  som  gör  dessa 

förhållanden möjliga. Till denna defnition ger McKenzie även en rad indikatorer på hur ett 

sådant förhållande skulle kunna se ut. Bland annat fnner vi där rättvis tillgång till samhällelig 

nyckelservice (exempelvis vård, skola och boende), ett tillstånd där samtida generationer inte 

riskerar  framtida  generationers  välbefnnande,  en  öppenhet  för  och  strävan  efter  kulturell 

mångfald, mekanismer som gör att samhället kan identifera och tillgodose sina behov, samt ett 

inbyggt  system  för  fortplantning  av  dessa  idéer  till  framtida  generationer  och  en  delad 

ansvarskänsla  för  denna  fortplantning  (Ibid.).  McKinnon  (2008)  presenterar  också  en 

defnition av social hållbarhet, hämtad från Western Australian Council of Social Service, som 

lyder: 

Processes, systems, structures and relationships actively support the capacity of current and future 

generations  to  create  healthy  and  liveable  communities.  Socially  sustainable  communities  are 

equitable, diverse, connected and democratic and provide good quality of life. (McKinnon, 2008, s. 

257)

Hon menar att en sådan terminologi till stor del redan är bekant för socialarbetare, varför en 

integrering av social hållbarhet inte vore en svår procedur. Dessutom skulle det innebära att 

det sociala arbetet skulle kunna arbeta för både människans och naturens välmående på kort 

och lång sikt (Ibid., s. 265). McKinnon beskriver situationen som att det sociala arbetet nu har 

en möjlighet att vara en del av lösningen på miljöproblemen i stället för att vara en passiv 

åskådare, och detta utan att behöva genomgå några omvälvande förändringar i vare sig praxis 

eller teori – redskapen fnns redan där, det gäller bara att börja använda dem (Ibid., s. 266).

Framväxten av konceptet hållbar utveckling har lärt  oss att  de sociala,  ekonomiska och 
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miljömässiga frågorna är oskiljaktigt sammankopplade (McKinley, 2004, s. 371), vilket medför 

att det sociala arbetet måste gripa sig an problem på en multisystemisk nivå (Ibid., s. 373). Men 

bland socialarbetare råder det en osäkerhet kring vad konceptet innebär, både generellt och 

explicit  för  deras  vardagliga  praktik (Ibid.,  s.  374f).  Därför  fnns  det  ett  behov  av  att  öka 

socialarbetarnas  kunskap om vad hållbar  utveckling är  och  på  vilket  sätt  det  påverkar  det 

sociala arbetets praktik, och att kunna integrera social utveckling med miljövård och hållbara 

ekonomiska framsteg är den grundläggande komponenten i en holistisk konceptualisering av 

det sociala arbetet (McKinley, 2004, s. 380f).

5.2 Socialpolitisk diskurs

For social workers the relevance of ”bottom up” initiatives is that policy change can be initiated 

from a variety of points and should no longer be seen as distant from personal and professional work 

[...].  Every person can play a  role  in  initiating policy,  and each social  worker can become more 

engaged in the variety of movements that are leading to more sustainable and egalitarian structures 

and practices (Coats, 2003, s. 139). 

Enligt Caldwell (2002, s. 225) har miljöfrågan nu etablerat sig på en central plats i samhälls-

debatten, men Fitzpatrick (1998, s.  5f) hävdar att de ekologiska perspektiven ännu inte haft 

någon större påverkan på socialpolitiken. Han förklarar det som en följd av att dessa perspektiv 

ännu  är  förhållandevis  nya,  samt  att  det  nuvarande  välfärdssystemet  är  uppbyggt  på  en 

produktivistisk7 grund. Caldwell (2002, s. 225) ser här en motsättning, där den sociala välfärden 

är beroende av en ekonomisk tillväxt för att kunna erbjuda människor sina tjänster, samtidigt 

som  ett  ekologiskt  perspektiv  innebär  att  vi  inte  längre  kan  bygga  vårt  samhälle  på  en 

obegränsad ekonomisk tillväxt. Så hur kommer vi ur detta dödläge? 

Först och främst är det viktigt att förstå att socialpolitiken inte kan vara hållbar om inte 

heller samhället i övrigt är det (McNutt, 1994, s. 43), vilket innebär att ett arbete för det första 

också måste vara ett  arbete för det andra. Vi behöver också fnna en lösning på konfikten 

mellan socialpolitiken och miljöfrågorna – med andra ord behöver vi fnna ett sätt att förhålla 

oss till den ekonomiska tillväxtens vara eller icke vara (Caldwell, 2002, s. 225; Fitzpatrick, 1998, 

s.  16f).  Det  blir  också  viktigt,  i  en  hållbarhetsdiskussion,  för  socialpolitiken  att  tänka 

långsiktigt  (McNutt,  1994,  s.  42)  och  betänka  hur  även framtida  generationers  välfärd  ska 

kunna garanteras. Socialpolitiken har hittills varit dålig på detta, skriver Fitzpatrick (2002, s. 

38), då tidsperspektiven sällan sträckt sig längre än några generationer in i framtiden. I stället 

är  det  miljörörelsen som visat  sig besitta sådana perspektiv,  och Fitzpatrick menar att  den 

7 Fitzpatrick skriver ”productivist values and assumptions”, där productivist kan förklaras som föreställningen att 

ekonomisk  tillväxt  och  produktivitet  är  den  huvudsakliga  måttstocken  för  mänskligt  välbefnnande 

(Wikipedia, 2009a)
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socialpolitiska diskussionen måste närma sig miljörörelsen på denna punkt. 

5.2.1 Miljörörelsen

Fitzpatrick  (2002,  s.  38)  nämner  att  miljörörelsen  varit  mer  framgångsrik  än  den  sociala 

rörelsen  i  att  se  till  de  långsiktiga  perspektiven  i  den  socialpolitiska  debatten.  Barry  och 

Doherty (2002) granskar närmare hur miljörörelsen närmat sig denna debatt, men gör också en 

genomgång av  vilka karaktäristika  som utmärker  rörelsen samt identiferar tre varianter  av 

miljörörelser. De framför att miljörörelsen kan förklaras som en folkrörelse med en  kolektiv  

identitet, en lös organisationsform, bruket av  protesten som praktik och som riktar  motstånd mot 

rådande  maktinstanser (Barry  &  Doherty,  2002,  s.  120f).  Sammantaget  konstituerar  dessa 

karaktäristika en idealtyp av miljörörelsen som författarna använder för att fnna de tre olika 

variationerna  inom  rörelsen.  De  tre  varianterna  identiferas  som  radikala  miljögrupper, 

direktaktionsgrupper och  gröna  partier,  vilka  sedan  indelas  i  två  former  av  socialpolitiskt 

engagemang  –  indirekt  och  direkt,  där  de  två  första  grupperna  utgör  det  indirekta 

engagemanget  och  de  gröna  partierna  det  direkta.  Indirekt  engagemang  tar  sig  uttryck  i 

gruppernas handlingar  och  aktioner,  till  exempel  engagemang i  lokala  frågor där  miljö och 

sociala  frågor  sammanblandas,  medan  de  gröna  partierna  har  ett  konkret  socialpolitisk 

program  med  utgångspunkt  i  en  holistisk  förståelse  av  världen  där  de  försöker  lägga  ett 

ekologiskt perspektiv på socialpolitik. (Ibid.)

Samtidigt som miljörörelsen ser de sociala problemen, ser de också att de socialpolitiska 

lösningarna inte sällan är problematiska (Ibid., s. 133). Miljörörelsen betonar att fnna lösningar 

på de strukturella problemen som orsakar fattigdom, ojämlikhet mm, i stället för att ”investing 

energy,  time  and  resources  into  simply  ameliorating  the  worst  efects”  av  dem  (Ibid.). 

Lösningen blir då att omfördela det redan existerande resursöverfödet utan att ansluta sig till 

ett system av ohållbar, ekonomisk tillväxt, samtidigt som nya mått för välfärd implementeras – 

välmående, livskvalité och fritid. Den gröna visionen tar oss bort från att se välstånd som en 

ständigt ökande förmåga till privat konsumtion, till ett synsätt där ofentlig konsumtion är det 

som  värderas.  Socialpolitikens  uppdrag  blir  då  att  investera  mer  i  ofentlig  service  och 

samhällsbaserade insatser, i stället för att ”providing people with additional income” (Ibid., s. 

136). 

5.2.2 Riktlinjer för socialpolitiska prioriteringar

Det sociala arbetet angriper personliga och sociala problem som existerar i ett samhälle, bland 

annat genom att involvera sig i socialpolitiken (McKinley, 2004, s. 230). Ett av dessa problem är 

fattigdom,  som Fitzpatrick  (2002,  s.  40)  menar  har  en  miljömässig  dimension  då  de  allra 
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fattigaste är de som riskerar drabbas värst av miljöförstöring. Vidare skriver Fitzpatrick att 

metoder för att lösa fattigdomsfrågor och miljöfrågor inte alltid är helt förenliga, ett problem 

mellan rättvisa och miljömässig hållbarhet som även Dobson (1998, s. 3f) lyfter. Insatser för att 

stävja  fattigdom  (exempelvis  höja  levnadsstandarden  i  u-länder)  kan  ibland  innebära  ökad 

miljöbelastning,  samtidigt  som insatser  för  att  minska  miljöbelastningen (exempelvis  höjda 

priser  på  bensin,  mat  mm)  kan  ha  negativa  konsekvenser  för  fattiga.  Det  fnns  alltså  en 

nödvändighet att formulera en politik som förenar de båda målen utan att något av dem blir 

eftersatt, och Fitzpatrick (2002) försöker måla upp förutsättningarna för denna förening. 

Fitzpatrick  tänker  sig  att  fattigdomsbekämpning  och  arbete  för  ökad  hållbarhet  är 

sammankopplade i ett förhållande som han kallar Det icke värdelösas regel8 (2002, s. 41), där en 

allt för stor fokusering på ett av målen i det långa loppet blir kontraproduktivt, i klarspråk: för 

mycket tyngd på att bekämpa fattigdom, utan att beakta den miljömässiga aspekten, ger på 

lång sikt en försämring på båda områdena, och vice versa. Det icke värdelösas regel ger att allt 

arbete för att bekämpa fattigdom måste inkludera ett arbete för bättre miljö, och allt arbete 

för ökad hållbarhet måste också innebära arbete för ökad rättvisa. Det fnns dock undantag 

från denna regel, som i vissa specialfall tillåter att ett av målen tillfälligt kan prioriteras. Dessa 

undantagsfall  kallar  Fitzpatrick  för  Den  uppskjutna  förbättringens  regel9 (Ibid.,  s.  42)  och  de 

uppstår när antingen fattigdoms- eller miljöproblematiken är så pass stor att det inte längre går 

att blunda för konsekvenserna som denna kommer att ha även för den andra problematiken. 

Med andra ord måste vi ibland prioritera fattigdomsbekämpningen för att på lång sikt kunna 

lyckas även med hållbarhetsarbetet och vice versa. Den uppskjuta förbättringens regel är dock 

ett undantagsfall, och får endast tillämpas tills det att det icke värdelösas regel kan anses gälla 

igen, eller som Fitzpatrick skriver: ”[...]justice can only trump sustainability, or vice versa, if the 

objective is to allow the two principles to eventually converge” (Ibid., s. 43). De båda reglerna 

ger oss att vi i slutet inte kan nå en större rättvisa utan ett mer hållbart samhälle, precis som vi 

inte kan få en bättre miljö utan att också minska fattigdomen. Detta är socialpolitikens stora 

utmaning. 

5.2.3 En ny vision för social välfärd

Mary (2008, s. 162) menar att dagens välfärdssystem, som grundar sig på individualism, inte kan 

svara  mot  de behov som dagens människor  har.  Därför  behövs det en ny vision för  social 

välfärd,  som kan ta oss från ”an old world order,  an empire society based on principles of 

8 En princip (x) får inte prioriteras över en annan princip (y), så länge det kommer innebära att princip x i det 

långa loppet också blir eftersatt.

9 En princip (x) får tillfälligt prioriteras över en annan princip (y), om det för med sig att målen för princip y på 

ett långsiktigt plan blir enklare att uppnå. 
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domination, material excess, violence and warfare […] to one of an earth community […] based 

on partnership and participation, material sufciency within our limits to growth […] and an 

imperative for the global welfare of all species” (Mary, 2008, s. 166). Visionen, skriver Mary, är 

att utveckla hållbara globala, nationella och lokala samhällen, och presenterar en rad riktlinjer 

för hur detta kan uppnås. Först krävs det att vi rör oss från en antropocentrisk etik, till en där 

jorden och alla dess levande varelser står i centrum. Mary tar även upp en omfördelning av 

makten  i  samhället,  där  individer  ges  större  utrymme  i  beslutsfattandet  kring  frågor  om 

ekonomi,  politik  och  det  spirituella  livet.  De  sociala  skyddsnäten  behöver  utvecklas  i 

samarbete med samhällets alla institutioner för att kunna tillgodose både grundläggande och 

specifka behov hos invånarna, och de organisationer som arbetar med social service bör arbeta 

för social rättvisa, möjliggöra ett individ- och gruppstärkande arbete både för klienterna och 

för personalen, samt att de ständigt söker förnya sig genom innovativa arbetssätt för att nå 

dessa mål. (Mary, 2008, s. 166f) 

Mary ger även en lista på några nyckelförändringar i politiken som behöver göras på en rad 

områden för att den nya visionen ska bli verklighet. De områden hon täcker in är ekonomi, 

samhällsstruktur,  religion  och  spiritualitet,  familj,  social  välfärd  och  organisation,  och  hon 

tillägger  att  miljörelaterade  frågor  vägs  in  i  vart  och  ett  av  dessa  områden,  eftersom ”the 

environment as the base of all life must be considered in every systemic change” (Ibid., s. 167). 

Bland dessa förändringar märks särskilt följande: anpassning till en hålbarhet först-agenda för 

ekonomisk utveckling,  samt samarbete  mellan  regeringar  och övriga  samhällsorganisationer 

(både statliga och icke statliga) för att i den ekonomiska utvecklingen väga in likväl ekonomiska 

som  sociala  och  miljömässiga  mål  (ekonomi);  mer  fokus  på  mänskliga  rättigheter  till  ren, 

hälsosam omgivning, universell tillgång till rent vatten och föda, samt till bostad, sjukvård och 

utbildning  (samhälsstruktur);  nationella  och  regionala  sammankomster  där  etik  och  moral 

diskuteras, och där medborgare får chansen att delta via Internet, för att lära sig mer om olika 

människors olika uppfattningar (religion och spiritualitet); att bättre nyttja den nya tekniken för 

att korta ner arbetstid för föräldrar så att de kan tillbringa tid med sina barn, samt att skapa 

möjligheter för familjer att komma närmre naturen och hjälpa till med att bevara och skydda 

naturliga resurser (familj); föreslå en global defnition av social välfärd som sätter en gemensam 

standard för basala mänskliga behov, samt att gå ifrån en marknadsstyrning av bostadstillgång, 

miljöskydd och hälsoupplysning, till en modell där dessa tjänster rättvist kan fördelas över tid 

(social välfärd); samarbete mellan organisationer för att kunna ge service till individer, familjer 

och samhällen utifrån en holistisk modell, samt att låta klienter/kunder vara delaktiga i alla 

delar av organisationens servicedistribution (organisation). (Ibid., s. 167-171) Dessa förslag ger 

sammanvägt en ny vision för social  välfärd,  där det gemensamma målet  för  samhällets  alla 

institutioner blir att bibehålla och förbättra allt liv, att utveckla önskade resurser och rimliga 
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möjligheter, samt att göra  människans behov den centrala frågan för både ofentlig och privat 

politik (Mary, 2008, s. 171). 

5.3 Medborgarintegrering

Citizenship normally refers to a status (and practice) of individuals that arises from membership of a 

polity which confers a set of reciprocal rights and responsibilities on members. (Wolf, Brown & 

Conway, 2009, s. 504)

I  diskussionen  kring  hur  de  miljöproblem  vi  står  inför  ska  lösas,  har  medborgarskapets 

eventuella kopplingar till naturen utforskats (Wolf, Brown & Conway, 2009, s. 503). Detta har 

lett fram till teorier om ett grönt eller ekologiskt medborgarskap, som än så länge endast kan ses 

som normativa utgångspunkter, då den praktiska aspekten fortfarande är relativt outforskad 

(Ibid.).  Senare i  detta avsnitt ska vi återkomma till ett försök att undersöka det ekologiska 

medborgarskapets  praktiska  förutsättningar,  men  först  behöver  vi  se  vad  dessa  normativa 

utångspunkter handlar om. 

5.3.1 Teoretiska utgångspunkter

Dobson (2003,  s.  33)  menar  att  det traditionellt  anses fnnas två typer av medborgarskap - 

liberalt och  kommunalt-republikanskt – men att det, med de förändringar som sker i världen 

idag, behövs en tredje typ: det post-kosmopolitiska medborgarskapet. Konceptet medborgarskap i 

sig kan härledas tillbaka till det antika Grekland, men det var inte förrän de industrialiserade 

länderna utvecklades till välfärdsstater, som en social dimension lades till (Dean, 2002, s. 23). 

Det som skiljer  de två ursprungliga typerna av medborgarskap åt är att  den liberala typen 

handlar  om rättigheter  medan kommunalt-republikanskt  handlar  om skyldigheter  (Dobson, 

2003, s. 39). Däremot är båda bundna till en fysisk plats och bygger på ett slags kontrakt som 

specifcerar  dessa  rättig-/skyldigheter.  Det  post-kosmopolitiska  medborgarskapet  är  enligt 

Dobson tvärt emot de andra inte knutet till en geografsk plats. Till medborgarskapet kopplas 

skyldigheter, men de binds inte av något kontrakt. (Ibid.)

Även om det moderna medborgarskapets utveckling ofta kopplas samman med kapitalism, 

kan  även  krig,  migration  och  olika  folkrörelser  ses  ha  påverkat  vår  uppfattning  om  vad 

medborgarskap  innebär  (Dean,  2002).  Medborgarskap  bör  också  förstås  som  något  som 

antingen  kan  påtvingas  människor  ovanifrån  (från  makthavare),  eller  som  något  som  tas 

underifrån,  av  folket.  Miljörörelsen  och  det  gröna  tänkandet  har  påverkat  vår  bild  av 

medborgarskap  på  i  huvudsak tre  sätt,  skriver  Dean  (Ibid.):  Dels  har  vi  fått  en  ekologisk 

medvetenhet som påverkar hur vi ser på de rättig-/skyldigheter som ges oss som medborgare, 
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dels  har  det  ökande  globala  medvetandet  i  ekologiska  frågor  hjälpt  till  att  bredda  de 

möjligheter vi ser i medborgarskapet och dels har de kritiska miljöfrågorna gett bränsle åt en 

debatt om det ansvar som ett medborgarskap för med sig. 

Dobson  (2003,  s.  97)  argumenterar  för  sin  uppfattning  om  ett  post-kosmopolitiskt 

konstruerat ekologiskt medborgarskap genom att konstatera att de klimatproblem vi står inför 

är internationella10 och att ett ekologiskt medborgarskap saknar relevans om det inte bryter 

mot det konventionella medborgarskapets bundenhet till en nationalstat. Dobson går än längre 

och menar att den ekologiske medborgarens tillhörighet utgår från dennes ekologiska fotavtryck, 

och de som påverkas av detta (Ibid., s. 106). Dessa personer kanske lever nära eller långt borta, 

kanske är de inte ens födda än. Det ekologiska medborgarskapet blir således ett ”medborgars-

kap av främlingar” (Ibid.). Två begrepp som är viktiga att ta upp i samband med ett ekologiskt 

medborgarskap, menar Dobson, är det redan nämnda ekologiska fotavtrycket, samt ekologiskt 

utrymme. Det  första  refererar  till  den  miljöpåverkan  som  en  individ  åsamkar  genom  sitt 

levnadssätt, vilket kan beräknas i detalj för varje aktivitet en person tar sig för under en dag 

(Ibid, s. 106). Ekologiskt utrymme är knutet till det ekologiska fotavtrycket genom att dra upp 

en begränsning för hur stort fotavtrycket kan vara, om en person ska leva hållbart (Ibid., s. 

101f). 

5.3.2 Hållbar konsumtion

Seyfang (2005) diskuterar ekologiskt medborgarskap i relation till konsumtion. Det har blivit 

en het fråga  i  medborgardebatten,  skriver  hon,  hur  man som enskild  kan agera ekologiskt 

genom att förändra sina konsumtionsmönster (Seyfang, 2005, s. 290f), och konceptet  hålbar 

konsumtion har således kommit på tapeten. Begreppet härrör från konferensen i Rio 1992 då 

överkonsumtion för första gången togs upp som en orsak till ohållbar utveckling (Ibid., s. 292f). 

Olika  sätt  att  lösa  problemen  på  föreslogs,  där  Seyfang  skiljer  mellan  konservativa  och 

alternativa11.  Konservativa lösningar handlar om att förlita sig på att marknaden, genom en 

högre  ekologisk  efektivitet,  kan  åstadkomma  förändringar  i  konsumtionen,  medan  de 

alternativa lösningarna i grunden syftar till att förändra människors livsstil i en riktning som i 

mindre grad använder sig av jordens ändliga resurser (Ibid.). 

Flertalet  problem  med  den  konservativa  riktningen  tas  upp:  dels  att  det  fnns  ett 

grundläggande problem i marknaden där en varas prissättning inte avspeglar dess miljöpåverk-

an, vilket försvårar individens möjligheter till att konsumera hållbart (Ibid., s. 295); dels att den 

inte tar hänsyn till  den institutionella konsumtion (genom staten, sjukhus, skolor mm) som 

10 Intressant att notera är att Dobson (2003) använder sig av ordet international, inte global. Andra författare gör 

tydliga åtskillnader mellan dessa, framför allt i relation till det sociala arbetet. 

11 Seyfang benämner dem ”mainstream” och ”alternative”. 
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förekommer i  samhället,  och som den enskilde  inte  kan påverka men ändå betalar  genom 

skattemedel (Seyfang, 2005, s. 297). Andra problem med den konservativa riktningen är en för 

stor  tilltro  till  BNP som välfärdsmått  (Ibid.,  s.  295),  samt  att  den enskildes  möjlighet  att 

påverka endast beror på dennes köpkraft (Ibid., s. 296). Slutligen menar Seyfang att det fnns 

en nivådiskrepans mellan de som ges ansvaret för förändring – individerna – och de problem 

som den hållbara konsumtionen syftar till att stävja, klimatförändringarna, där det inte räcker 

med många enskilda individers insatser för att åstadkomma förändringar utan där det krävs 

gemensamt  förhandlade  överenskommelser  på  global  nivå  (Seyfang,  2005,  s.  297).  Dessa 

problem till  trots är  ändå den konservativa riktningen ett steg på rätt väg mot ett hållbart 

samhälle (Ibid). 

Den alternativa riktningen som Seyfang talar om försöker kringgå dessa problem och på så 

sätt  närma  sig  det  andra  målet  som  sattes  upp  under  Rio-mötet  –  att  omformulera 

utvecklingsmålen till att även räkna in sociala och miljömässiga faktorer (Ibid., s. 298f). För att 

åstadkomma detta  krävs  det  att  nya  verktyg  utvecklas  för  hur  man  bland annat  ska  mäta 

välfärdsutveckling, om inte BNP längre kan användas. Ett sådant verktyg är Mått på Nationella 

Framsteg (MNF)12 som på ett nytt sätt mäter välmående i ett land genom andra indikatorer för 

framsteg och välstånd (Ibid., s. 299). En jämförelse mellan uppmätt BNP och MNF visar att 

medan BNP ökat kraftigt de senaste 60 åren, så har MNF knappt förändrats alls,  och har 

under de senaste 30 åren minskat till följd av försämrad miljö och ökade ojämlikheter (Ibid). 

MNF visar sig också stämma väl överens med mätningar av livstillfredsställelse, och kan ses 

som ett tecken på att ökad konsumtion och rikedom, inte är ett mått på lycka och välfärd. 

Detta menar Seyfang medför att samhällena och dess regeringar måste börja omformulera mål 

och syfte med ekonomierna – fnns de till för att öka välfärden, eller för att hålla igång den 

ekonomiska aktiviteten? Om målet blir det första alternativet fnns det många sätt att nå detta 

på,  samtidigt  som  man  skär  ner  på  materialförbrukning,  konsumtion  och  förbrukning  av 

naturresurser  –  d.v.s.  minskar  det  ekologiska fotspåret.  Två sätt  att  göra det  på är  dels  en 

utökning av lokal matproduktion och -handel, där den lokala ekonomin blir mer självförsörj-

ande och där matmilen – d.v.s. den sträcka en matvara fraktas från producent till konsument – 

minskar; och dels att skapa lokala marknader med byteshandel, så kallade LETS, som vi kan 

läsa mer om i avsnitt 5.4.3. (Ibid., s. 299f)

Sammanfattningsvis framhåller Seyfang (Ibid., s. 301f) att vi blir allt mer medvetna om på 

vilket sätt  våra  konsumtionsmönster påverkar vår  omvärld,  därför  fnns det  en stor  kraft  i 

tankar om hållbar konsumtion. I dagsläget är dock den konservativa riktning som framträder i 

samhällens riktlinjer inte tillräcklig  för att  det  ska ge en varaktig  förändring – för  mycket 

ansvar läggs över på den enskilde konsumenten att välja rätt, utan att denne får någon hjälp 

12 Measure of Domestic Progress, MDP
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ifrån samhällets sida i form av information och hur varor prissätts. Det går dock att utveckla 

denna konservativa riktning till att bli en hållbar praktik för det ekologiska medborgarskapet, 

där också samhället i stort blir en bättre på att tillämpa hållbar utveckling. 

5.3.3 Grönt medborgarskap i praktiken

Den  tidigare  refererade  artikeln  (Wolf,  Brown  &  Conway,  2009)  påpekade  att  ekologiskt 

medborgarskap hittills inte prövats tillräckligt i praktiken för att vara annat än en normativ 

utgångspunkt.  Författarna  har  därför  genomfört  en  studie  för  att  försöka  utvärdera  den 

praktiska  sidan  av  ekologiskt  medborgarskap.  Studien  genomfördes  i  två  regioner  av  en 

kanadensisk  delstat  –  Victoria och  Salt  Spring  Island i  British  Columbia.  I  de  undersökta 

regionerna bor mestadels liberaler, och samhällena rymmer många organisationer som arbetar 

för  ett  grönt  tänkande  och  medborgardeltagande  (Ibid.,  s.  508).  Dessa  organisationer  har 

lyckats med att upprätta en hållbarhetsdiskurs, där mycket fokus ligger på att bland annat välja 

lokal  produktion  framför  import  och  att  handla  ekologiskt  producerade  produkter. 

Undersökningens deltagare valdes ut som representanter för olika områden som arbetar med 

klimat- och miljöfrågor, samt representanter för befolkningen i stort. Deltagarna intervjuades 

först  enskilt  om sina  vardagliga  rutiner  kopplade  till  miljöfrågor,  och  sedan  tillsammans  i 

fokusgrupper. Genom att dessutom låta ett urval av deltagarna  genomföra en q-sortering13 av 

svar  som  kom  fram  vid  de  individuella  intervjuerna,  och  sedan  analysera  detta,  kommer 

författarna fram till fyra faktorer som var och en representerade en diskurs om hur man bäst 

svarar på klimatförändringarna. Dessa faktorer, eller diskurser, var  den kommunitarianska, den 

systemiska, den skeptiska och den ekonomiska. (Ibid., s. 508f)

Den  kommunitarianska diskursen lyfter fram varje individs ansvar i klimatfrågan, både när 

det  gäller  orsak  till  klimatförändringarna  och  hur  de  ska  motarbetas  eller  mildras.  Den 

systemiska ser klimatförändringarna som endast en del av ett större fel i människans livsstil, stor 

vikt ligger här på kopplingar mellan miljörelaterade och sociala frågor. Av de fyra diskurserna 

sticker den skeptiska ut mest genom att mena att det inte fnns några bevisade klimatförändr-

ingar och att det inte går att fatta några beslut om handling innan dessa eventuella bevis fnns. 

I undersökningen personiferas ofta den skeptiska diskursen som vad 'samhället i allmänhet' 

tänker om klimatförändringar. Den ekonomiska diskursen lyfter fram ekonomiska verktyg som 

viktiga i kampen mot klimatförändringar, och menar att ansvaret för dessa är globalt, inte bara 

13 Q sort, en del av faktoranalys (q methodology) som syftar till att ur ett multivariat datamaterial fnna några få 

faktorer som datan varierar kring. I en q-sortering får en person sortera ett antal påståenden efter uppskattad 

relevans. Att göra så, i stället för att ranka påståendena vart och ett efter hur väl man instämmer med dem, är 

menat  att  visa  på  att  människor  tänker  på  och  värderar  idéer  i  förhållande  till  varandra.  (NE.se,  2009; 

Wikipedia, 2009b)
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centrerat till de industrialiserade länderna. Diskurserna ett, två och fyra instämmer alla i att 

det för en ansvarstagande medborgare är viktigt att skära ner sin energi- och vattenförbrukn-

ing,  något  som den  tredje  diskursen,  den  skeptiska,  inte  håller  med om.  (Wolf,  Brown & 

Conway, 2009, s. 510f)

Författarna menar att det viktigaste resultatet av deras studie är att grönt medborgarskap 

praktiseras inte bara genom att delta i allmänna val, utan även genom ändrade konsumtions-

vanor och att aktivt vara medlem i ett lokalt samhälle (Ibid., s. 518f). Men studien visar också 

att, även om individer förändrar sina levnadsvanor för att minska sin miljöpåverkan, så medför 

det inga omvälvande förändringar i ett helhetsperspektiv. De vanor som deltagarna förändrar är 

inte  de  som  är  mest  miljöbelastande  –  lång  pendling  till  och  från  arbetet,  fygresor  på 

semestern, stora bostäder att värma upp m.m. (Ibid., s. 517). Författarna menar ändå att studien 

visar på att grönt medborgarskap är ett bra sätt för att få individer att refektera över sin egen 

miljöpåverkan och hur denna går att förändra (Ibid., s. 519).

5.4 Social praktik för hållbar utveckling

Det som hittills har diskuterats innebär en förändring av det sociala arbetets teoretiska bas, men 

det implicerar också att det behövs en förändring i det faktiska arbete som utförs. Vi ska här 

inledningsvis dra upp ramarna för ett nytt praktikparadigm för socialt arbete, där den fysiska 

omgivningen inkluderas. Därefter följer några exempel från verkligheten. 

5.4.1 Ett nytt praktikparadigm

Marys  (2008)  argumentation  för  en  holistisk  konceptualisering  av  det  sociala  arbetet, 

kombinerat med den nya vision om social välfärd hon föreslår, medför en ny riktning för den 

sociala praktiken. Mary (Ibid., s. 171) talar om ett paradigmskifte i den sociala praktiken, och 

gör som bakgrund en snabb överblick av det rådande praktikparadigmet i  västvärlden, som 

enligt Payne (2005, refererad i Mary, 2008, s. 171f) är en diskurs omgiven av tre perspektiv: Det 

refexiva,  det  individualistiska-reformistiska och  det  socialistiska-kolektivistiska.  Det  refexiva 

perspektivet  ger  en  terapeutiskt  inriktad  verksamhet,  för  enskilda  eller  grupper,  och  det 

individualistiska-reformistiska  perspektivet  ger  en  social  service  där  socialarbetaren  hjälper 

klienten med olika kontakter.  Slutligen ger  det  socialistiska-kollektivistiska perspektivet  en 

social  praktik inriktad på strukturell  förändring, genom utbildning och mobilisering.  Payne 

(Ibid.) menar att dessa tre på olika sätt kombineras i det sociala arbetet idag, men att de två 

första perspektiven är de dominerande. Den nya riktning som Mary förespråkar är inte förenlig 

med denna konstruktion av den sociala praktiken, och hon anser därför att utgångspunkten 

måste vara det socialistiska-kollektivistiska perspektivet (Mary, 2008, s. 172). 
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Det blir därför viktigt för en hållbar social praktik att i huvudsak förändra  institutionela 

förhållanden, inte individuella (Mary, 2008, s. 177). De missgynnsamma förhållanden som det 

sociala arbetet vill förändra uppstod inte över en natt, skriver Mary (Ibid., s. 173) – därför kan 

de heller inte rättas till med snabba, enkla lösningar. Tyngdpunkten i ett hållbart socialt arbete 

måste handla om prevention, för att se till att missgynnsamma förhållanden aldrig uppstår. Detta 

medför att planering på varje samhällsnivå blir en uppgift för det sociala arbetet, liksom att 

samla  expertis  inom  berörda  områden  för  att  utveckla  nya,  hållbara  metoder.  Det  sociala 

arbetet blir därför oundvikligen interdiciplinärt och frigör sig därmed från den tidigare isolerade 

praktiken där endast en världsbild rådde. Den nya världsbilden blir mångfacetterad och kan 

därför erbjuda fera, alternativa sätt att lösa problem på. Hållbar social och ekonomisk utveckling 

bör styra den nya praktikens innehåll – exempelvis till att driva projekt för resurskonservering. 

Medborgar- och samhälsstärkande verksamheter kan bidra till att öka människors infytande över 

sina liv, och utbildning i det nya paradigmet är viktigt för den egna fortlevnaden. (Mary, 2008, s. 

174f)

Ett  annat  tänkbart  innehåll  i  ett  ekologiskt  socialt  arbete  vore  en  kritik  av  modern 

ekonomisk teori, och det sätt som denna bibehåller ett förtryck av både människa och natur 

genom att  bland annat skapa köpbehov hos människor,  ett  behov som egentligen inte har 

någon verklighetsförankring (Besthorn och Pearson McMillen, 2002, s. 228). Rotabi et al (2007, 

s.  176)  skriver  exempelvis  att  en  socialarbetare  som  hjälper  individer,  familjer  eller  större 

grupper att  utveckla ekonomiskt,  kulturellt  och socialt acceptabla levnadsförhållanden som 

inte  förbrukar  naturens  resurser  snabbare  än  de  kan  återskapas  arbetar  för  en  hållbar 

utveckling.  Men  ett  vidare  ekologiskt  perspektiv  på  socialt  arbete,  menar  Besthorn  och 

Pearson McMillen (2002, s. 228) måste i slutänden innebära mer än bara en omfördelning av 

(materiella) resurser, då denna omfördelning i grund och botten inte förändrar den utarmning 

av naturresurser som idag sker för att tillgodose människans behov och önskningar. Socialt 

arbete  behöver  därför  vara  delaktigt  i  att  skapa  en  ny  vision  om  vad  det  goda  livet  kan 

innebära,  en  vision  som  tar  med  i  beräkningen  att  naturresurserna  även  ska  räcka  för 

framtidens människor.

5.4.2 Hållbara bevattningssystem i Indien

Indien har de senaste decennierna genomgått en stor ekonomisk utveckling vilket på många 

håll har fått katastrofala följder för miljön, med förgiftat grundvatten som ett tydligt exempel 

(Agoramoorthy & Hsu, 2008, s. 544). Detta har fört med sig stora problem för jordbruket, och 

de nya produktionsmetoder som under 1960-talet gav hopp åt kampen mot världssvält, har i 

stället visat sig öka problemen (Ibid.). Nu lever närmare 80 % av befolkningen på mindre än en 
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halv  dollar  per  dag,  och trots  att  mer  än  två  tredjedelar  av  arbetskraften har  sin  näring  i 

jordbruket,  så  stod  det  år  2007  endast  för  19  %  av  BNP,  jämfört  med  38  %  år  1975 

(Agoramoorthy & Hsu, 2008, s. 545). Trots dessa hårda förhållanden visar författarna att en 

liten  NGO14 med  enkla  medel  kan  ge  näring  åt  gräsrotsarbete och  social  utveckling i  dessa 

områden (Ibid., s. 545f). 

Studien genomfördes i byar i två distrikt av Indien, och syftar till att beskriva områdena 

före och efter insatser för social utveckling sattes in (Ibid., s. 546). Sadguru Foundation har i 

byar i områden hårt drabbade av torka hjälpt till att bygga upp dammar och bevattningssystem 

som tar tillvara på regnvatten och på så sätt kan förse odlingar med vatten under en längre tid. 

Dessa dammar och bevattningssystem är redan från början skötta av kooperativ bestående av 

lokalbefolkning,  vilket  har  visat  sig  vara  mycket  mer  efektivt  än  i  de  fall  då  staten  varit 

huvudman för  bygge och skötsel  (Ibid.,  s.  547f).  Risken för  att  dammarna går sönder och 

förfaller  har  därmed  minskat,  och  har  omvandlat  drygt  250  000  tunnland  torrmark  till 

odlingsbar och på så sätt hjälpt närmare 200 000 familjer ur fattigdom. Utfyttning på grund av 

behov av ny odlingsmark har också minskat efter det att bevattningskooperativen upprättades, 

och en större andel av byarnas hus är nu av modern standard, byggda av tegelsten eller cement, 

med stark betonggrund, till skillnad från före insatsen, då de festa husen var byggda av lera 

och trä (Ibid.).  Den kriminella  aktiviteten i  områdena har minskat och byborna får nu till 

större del vara med i det lokala beslutsfattandet (Ibid., s. 550). 

Slutsatsen  som  författarna  drar  är  att  livssituationen  för  människor  boende  i  Indiens 

landsbygdsområden  kan  förbättras  markant,  genom  att  följa  den  modell  som  Sadguru 

Foundation  bidragit  med.  Fattigdomen  kan  minskas,  och  säkerhetsnätet  för  individuella 

bönder stärks genom de kooperativ som växer fram kring bevattningssystemen (Ibid., s. 553f). 

Faisal och Kabir (2005), samt Karim (2006), riktar dock kritik mot denna typ av bevattnings-

organisationer  då  studier  i  Bangladesh  visat  att  kvinnor  i  stort  sett  är  exkluderade  från 

kooperativen. Karim (2006) skriver att kopperativen bygger på, och därmed befäster, rådande 

samhällsnormer där mannen står för produktion, medan kvinnan står för reproduktion. Faisal 

och Kabir (2005) tillägger att kvinnans roll blir att samla in vatten för hushållsbruk vilket är 

förenat med stora hälsorisker. 

5.4.3 Kollektiva trädgårdar

Ferris,  Norman och Sempik (2001, s. 560f) beskriver kollektiva trädgårdar som en grönyta i 

stadsmiljö  som sköts  av  ett  kollektiv  av  individer.  Med syfte  att  dels  identifera  politiska 

riktlinjer  för  att  inom  lokala  Agenda  21-projekt  uppmärksamma  de  sociala  aspekterna  av 

14 Non Governmental Organization, dvs. en icke-statlig organisation – ideell som kommersiell
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hållbarhetsarbete, och dels att undersöka vilken betydelse trädgårdarna kan ha för miljömässig 

rättvisa i urbana miljöer, skapar författarna en typologi över olika funktioner och målgrupper 

som de kollektiva trädgårdarna kan tänkas ha (Ferris et al, 2001, s. 561f). Hela typologin består 

av åtta olika typträdgårdar, här nedan presenteras ett urval av dessa15.

Rekreationsträdgårdar (Ibid., s. 562) beskrivs som den kanske vanligast förekommande. Ofta 

knuten  till  ett  grannskap  där  de  boende  saknar  privata  trädgårdar,  ger  den  möjlighet  till 

avslappning och fritidssysselsättning genom odling och annan trädgårdsskötsel.  Entreprenörs-

trädgårdar (Ibid., s. 563) riktar sig mot fattiga och andra i utanförskap, för att genom exempelvis 

försäljning  av  det  som  odlas  skapa  nya  arbetstillfällen  och  öka  kollektivmedlemmarnas 

välstånd. Kriminalitetsförebygande trädgårdar (Ibid., s. 564) erbjuder ett alternativ till ungdomar 

som befnner sig i riskzonen för att bli rekryterade till kriminalitet. Också här arbetar man 

med att erbjuda arbetstillfällen, och kan erbjuda bättre betalt än minimilönen på den övriga 

arbetsmarknaden.  Även  ex-fångar  kan  omfattas  av  liknande  verksamheter.  Trädgårdar  för  

ekologisk restoration (Ibid., s. 566) har som syfte att återskapa vattendrags naturliga omgivningar 

i urbana miljöer, vattendrag som när staden expanderat stängts in under betongkulvertar. De 

naturliga miljöerna kan återskapas genom samarbete mellan frivilligkrafter och vetenskaplig 

expertis. 

Ferris et al (Ibid., s. 567) skriver att det fnns tydliga tecken på att människor drabbade av 

fattigdom och andra sociala problem inte bara lider av ekonomisk resurssvaghet, utan att de 

också riskerar att bo i områden utsatta för miljöförstöring, och det är främst i dessa områden 

som de kollektiva trädgårdarna vuxit fram. Författarna tycker sig se goda efekter av denna 

utveckling i  form av implementering av  Agenda 21  på lokal  nivå  och för  den miljömässiga 

rättvisan. 

5.4.4 Kollektiv för lokal byteshandel (LETS16)

Likt de kollektiva trädgårdarna är kolektiven för lokal byteshandel sammanslutningar av individer, 

där man tillsammans skapar en intern marknad. Marknaden liknar på många sätt den allmänna 

marknaden med en valuta som kan 'växlas in' mot varor, men där denna valuta inte förvärvas 

genom arbete utan genom att själv byta bort egna varor (Fitzpatrick & Caldwell, 2001, s. 49f). 

Valutan existerar inte i form av fysiska pengar, och är således inte användbar utanför den lokala 

marknaden. Detta medför att deltagarna inte vinner något på att samla på sig stora belopp 

(räntor existerar inte), och på så sätt stimuleras ett kontinuerligt marknadsföde. Medlemmarna 

betalar  oftast  en  årlig  avgift  till  marknadsadministrationen,  som  sedan  sköter  om  varje 

15 De  utelämnade  typträdgårdarna  är  barn-  och  skolträdgårdar,  läkande  och  terapeutiska  trädgårdar, 

kvartersparker samt undervisningsträdgårdar.

16 Local Exchanges and Trading Systems
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medlems eget  konto.  Både fysiska varor  och  praktiska tjänster  går  att  köpa/sälja,  och man 

behöver inte ha ett startkapital för att kunna börja handla – en debitering på det tomma kontot 

innebär bara en uppmaning att själv bjuda ut varor och tjänster. Fitzpatrick och Caldwell (2001, 

s. 49f) menar att dessa system visar sig ha många socioekonomiska fördelar, och att de även har 

väckt ett intresse från miljöengagerade. Bland annat lyfter de fram en ökad lokal handel, vilket 

medför mindre belastning på nationella och internationella infrastrukturer, och att människor 

uppmanas reparera sina gamla varor i stället för att slänga dem och köpa nytt som exempel på 

hur ändrade vanor kan ge positiva efekter för den naturliga miljön. 

Författarna (Ibid., s. 50f) har i ett sådant kollektiv undersökt attityder till miljöfrågor och 

anledningar  till  medlemskap.  Många  uppger  som  svar  på  den  andra  frågan  att  de  blev 

medlemmar  av  ekonomiska  anledningar,  men  trots  att  endast  ett  fåtal  uppger  att  deras 

ekonomiska behov har mötts av medlemskapet, är en majoritet nöjda med sina medlemskap. 

Därmed undrar  författarna om anledningarna till  att  de väljer  att  stanna kvar i  kollektivet 

egentligen  inte  är  ekonomiska,  utan  något  annat.  Medlemmarnas  attityder  till  miljöfrågor 

avslöjar att en stor andel tycker att frågor om hållbarhet och miljövård är viktiga, och att de 

upplever kollektivet som en bra metod för att skapa en bättre miljö. Närmare 60 % tycker att 

kollektivet inspirerar dem att konsumera mindre, 80 % uppger att de kan tänka sig betala för 

en  renare  miljö  och  över  90  % säger  att  kollektivet  hjälper  till  att  bibehålla  den  fysiska 

omgivningen. Genom att göra intervjuer med nio av dem som deltog i studien identiferade 

författarna  fyra  kategorier  av  medlemmar,  baserat  på  orsak  till  medlemskap:  ekonomiskt 

självintresse,  ekonomisk  altruism,  ekologiskt  självintresse,  och  ekologisk  altruism.  De  som 

blivit medlemmar av ekonomiskt självintresse är ofta arbetslösa individer, mestadels kvinnor, som 

i huvudsak utbytte hushållstjänster inom ramen för kollektivet. Många uppger sig tycka att 

miljöfrågor är viktiga, men anser samtidigt att hög tillväxt är en viktig faktor för välfärden. I 

den  ekonomiskt  altruistiska gruppen var de festa  pensionärer som ansåg att  hållbarhet är  en 

viktig eller mycket viktig fråga för samhället, men medlemmar är de för att de vill hjälpa andra 

individer i  kollektivet.  Gruppen som är medlemmar av  ekologiskt  självintresse har ett  starkt 

miljöengagemang, men de är inte särskilt aktiva på den interna marknaden – de är i stället med 

för att det är en del av en alternativ livsstil. Sist är den grupp som är medlemmar av ekologiskt 

altruistiska skäl,  som  är  de  som är  mest  aktiva  på  den  interna  marknaden.  De  anser  att 

kollektivet är ett sätt att arbeta för en bättre miljö, och tilltalas av den lokala tanken. 
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6. ANALYS

I heard the sound of a thunder, it roared out a warnin',

Heard the roar of a wave that could drown the whole world,

Heard one hundred drummers whose hands were a-blazin',

Heard ten thousand whisperin' and nobody listenin',

Bob Dylan

Analysen som här presenteras utgår från Dobsons (1998) typologi över miljömässig hållbarhet, 

med tillägg av Swart och van der Windt (2006).  Typologin med tillägg förklaras närmare i 

avsnitt 4, men går i korthet ut på att det fnns ett antal olika sätt att förstå och modellera 

miljömässig  hållbarhet  på.  De fyra  modellerna som typologin  med tillägg  består  av  är  den 

antropocentriska modellen, det oåterkalleligas modell,  den ekocentriska modellen samt den 

arkadiska modellen.  I  analysen har utifrån ovan presenterade material  skapats  fyra  stycken 

påståenden,  som kan  sägas  vara  väldigt  densiferade  sammanfattningar  av  materialet.  Varje 

påstående analyseras sedan utifrån typologin, där syftet i enlighet med frågeställningen är att 

skapa förståelse. I slutet av avsnitt 5 fnns en tabell som sammanfattar typologin, som kan vara 

bra att ha till hands för att lättare följa med i analysen. Efter analysen presenteras studiens 

viktigaste slutsatser.  

6.1 Människan och den fysiska omgivningen

Det mänskliga samhälets famtida överlevnad är beroende av att de socioekonomiska utvecklings-

modelerna grundar sig på att de naturresurser som är väsentliga för människan även ska räcka för  

famtida generationer (Hof & McNutt, 1994b; Hof, 1994), därför måste det sociala arbetet öka  

sin förståelse för samspelet melan människa och fysisk omgivning, och hur detta påverkar den  

sociala välfärden (Rotabi et al, 2007; McKinnon, 2008). Hittils har detta perspektiv saknats i den 

sociala  debatten  (Besthorn  &  Pearson  McMilen,  2002;  Coats,  2003;  McKinnon,  2008),  och  

socialpolitiken lyckas sälan se längre än ett par generationer in i famtiden (Fitzpatrick, 2002). En 

möjlig förklaring til varför den sociala debatten hittils saknat detta perspektiv är att den ofa står 
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på  en  psykodynamisk,  och  därmed  individualistisk,  grund  (Besthorn,  1997,  refererad  i  Coats,  

2003). 

Förklaringen till att det sociala arbetet och den sociala debatten hittills saknat det ekologiska 

perspektiv  som  författarna  genomgående  talar  om  i  materialet  skulle  alltså  vara  dess 

psykodynamiska  bakgrund.  På  grund  av  detta  har  man  hittills  missat  att  se  den  fysiska 

omgivningen som något viktigt i människans utveckling. En sådan uppfattning om naturen kan 

härledas till den antropocentriska modellen i Dobsons typologi, där människans behov sätts i 

centrum och det som fnns runt omkring henne endast är redskap för hennes välmående. Om 

det  som  Besthorn  påstår  är  sant  kan  vi  alltså  förstå  det  sociala  arbetet  som  i  grunden 

antropocentriskt – d.v.s.  en praktik där naturen i  sig inte har något egenvärde, utan endast 

värdesätts utifrån dess användbarhet för människan. Vad som framgår tydligt av det insamlade 

materialet är att det är just så det har sett ut hittills. Det sociala arbetet har ignorerat den 

naturliga  aspekten  av  människans  omgivning,  och  därför  endast  betraktat  naturen  om ett 

instrument, en bakgrund. Vi kan dessutom utläsa av Fitzpatrick att perspektiven inom den 

sociala  sektorn  sällan  sträcker  sig  längre  än  några  generationer  framåt,  vilket  också  är 

karaktäristiskt för ett antropocentriskt tänkande.

Vad som dock framgår av denna litteraturstudie är att det fnns de som anser att detta 

synsätt  är  felaktigt  och  otillräckligt  för  det  sociala  arbetet.  Författarna  argumenterar  för 

perspektivets implementering som väsentligt ifall det mänskliga samhället ska överleva och det 

sociala arbetet behålla sin relevans. Vi får veta att människans välstånd i grunden är beroende 

av  en  mängd  naturliga  resurser.  De  naturresurser  som  Hof  och  McNutt  talar  om  som 

väsentliga för människans överlevnad är rent vatten, ofarlig föda, ren luft och trygga platser att 

bo/skydda sig på, och vi kan därmed anta att de anser dessa naturresurser som nödvändiga att 

bibehålla. Utifrån Dobsons diskussion kring olika typer av naturligt kapital (kritiskt naturligt 

kapital,  oåterkallelig natur samt naturligt värde)  kan vi refektera över vad det är  Hof och 

McNutt  menar,  och  vilken  riktning  de  anser  att  den  sociala  debatten  behöver  ta.  Det 

antropocentriska perspektivet menar att det som ska bibehållas är sådana naturresurser som är 

viktiga för människans överlevnad, och att de kan bibehållas genom antingen förnyelse, utbyte 

eller bevarande. De naturresurser som Hof och McNutt tar upp stämmer bra in på just detta – 

resurser  som  människan  behöver.  De  två  övriga  perspektiven  –  oåterkallelighet  och 

ekocentrism – talar båda om naturliga resurser som något som har egenvärde, och till en början 

är det svårt att se att det skulle vara detta som Hof och McNutt menar. Men vid en djupare 

analys kan vi ana att det fnns en anledning bortom människans välfärd till att de propagerar 

för att dessa resurser ska bibehållas – nämligen det faktum att de är svåra eller omöjliga att 

förnya och byta ut. Vi börjar då närma oss en mer ekocentrisk förståelse av Hofs och McNutts 
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idé, där vi förutom naturresursernas nytta för människan också kan se att det är viktigt att 

bevara dem för deras egen skull, eftersom de inte går att återskapa. 

Påståendet att det sociala arbetet måste öka sin förståelse av samspelet mellan människa 

och natur verkar inte riktigt passa in på någon av Dobsons modeller. Vi kan då ta hjälp av 

Swarts och van der Windts tillägg – den arkadiska modellen – som utgår från att det fnns ett 

nära  på  symbiotiskt  förhållande  mellan människan och  hennes  fysiska  omgivning,  där  den 

fysiska omgivningen utvecklats tillsammans med de människor som levt på den platsen. Det 

Rotabi et al framför om mutualitet, och som McKinnon också berör, kan alltså tolkas som ett 

uttryck för just detta – om människan och hennes omgivning utvecklats tillsammans kommer 

en förändring hos den ena parten (i detta fall att naturen förorenas) medföra att även den andra 

parten blir påverkad. En verksamhet som arbetar med människans välfärd på olika sätt, som 

det  sociala  arbetet  får  anses  göra,  kommer  därför  behöva  anpassa  sig  efter  de  nya 

förutsättningarna som skapas, då människans fysiska omgivning förändras. Hof tar i samband 

med sin diskussion kring  naturresurser  upp de problem som kan befaras  uppstå  när  dessa 

resurser blir allt mer svårtillgängliga – ohälsa och fattigdom till exempel. Vi kan i ljuset av den 

arkadiska modellen förstå varför det är så. 

6.2 Redskapen fnns redan

Genom att börja prata om hålbar utveckling kan socialarbetare, som redan idag är bekanta med  

begreppet människan-i-sin-omgivning, öka och vidga sin förståelse för det så att det även täcker in 

den fysiska omgivningen (Rotabi  et  al,  2007;  McKinnon,  2008).  Ett  socialt  arbete  för  hålbar 

utveckling måste bedrivas på samhälets ala nivåer (Hessle, 2005) och skule bland annat kunna  

grunda sig i en kritik av modern ekonomisk teori (Besthorn & Pearson McMilen, 2002), men också  

i att skapa goda levnadsförhålanden för människor, utan att förbruka mer naturresurser än att de 

även  räcker  för  famtidens  generationer  (Rotabi  et  al,  2007;  Agoramoorthy  &  Hsu,  2008).  

Omstälningen behöver inte vara så stor då redskapen för detta redan fnns i det sociala arbetet  

(Hof  & Polack,  1993;  McKinnon,  2008).  Konceptet  social  hålbarhet  kan  här  vara  til  hjälp  

(McKenzie, 2004; McKinnon, 2008). 

Hållbar utveckling är som diskuterat ett komplicerat och mångtydigt koncept, men där vi ändå 

kan urskilja två slags minsta gemensamma nämnare: dels handlar det om att leva nu på ett sätt 

som inte försämrar  framtidens människors  möjligheter  att  också  leva,  dels  handlar  det om 

kopplingar mellan ekonomisk, social och miljömässig utveckling. Dobson är tydlig med, när 

han utformar sin typologi, att tala om miljömässig hållbarhet framför hållbar utveckling, då det 

senare enligt honom endast är en variant på det första – en variant som dessutom är låst till ett 
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antropocentriskt perspektiv. Skulle vi därmed låsa det sociala arbetet i antropocentrism genom 

att föra in hållbar utveckling i debatten? Det vore lätt att tro det, men eftersom vi inte vet 

exakt vad författarna menar med hållbar utveckling vore det att dra förhastade slutsatser. 

Konceptet social hållbarhet, som McKinnon menar är ett sätt för det sociala arbetet att ta 

till sig frågor om miljöns påverkan på den sociala välfärden, är enligt McKenzie ett livsförbät-

trande förhållande i  ett  samhälle.  De indikatorer som kan användas för att  känna igen ett 

sådant förhållande kretsar främst kring att  tillgodose mänskliga behov nu och i  framtiden, 

vilket fortfarande låter som en argumentation där naturen är till  för människan.  Men som 

Rotabi et al skriver så medför denna hållbarhetsidé också att människan sätts i ett samband 

med sin natur,  vilket vi  ovan kopplade till  ett  mer  ekocentrisk,  eller  arkadiskt,  perspektiv. 

Enligt McKinnon är syftet med att närma sig dessa frågor att det sociala arbetet ska förstå de 

kopplingar som fnns mellan människan och den fysiska omgivningen,  och på så sätt få en 

vidgad förståelse av begreppet människan-i-sin-omgivning. Att ge den fysiska omgivningen en 

plats  i  detta  begrepp  är  en  tydlig  skiftning  åt  det  oåterkalleliga  eller  ekocentriska  hållet, 

eftersom naturliga resurser i en sådan uppfattning inte bara har ett instrumentellt värde för 

människan, utan även ges ett egenvärde. 

Dobson talar om primär- och sekundärfokus i  målsättningen för teorier om miljömässig 

hållbarhet, och omsatt i den här studiens kontext kan vi tala om primär- och sekundärfokus i 

ett  hållbart  socialt  arbete.  Vi  såg  ovan  att  det  sociala  arbetet  traditionellt  tycks  ha  en 

antropocentrisk inriktning, vilket medför att det är människans behov och önskningar som är 

primärt fokus i målsättningen. I det material som här har presenterats kan vi dock se en viss 

förskjutning  mot  att  också  låta  icke-mänskliga  varelser  och  ting  få  defniera  behoven.  Till 

exempel skriver McKinnon att det sociala arbetet, då det tillgodogjort sig konceptet social 

hållbarhet, kan verka för både människans och naturens välmående, på både kort och lång sikt, 

en tanke som helt klart faller utanför den antropocentriska modellen och i stället närmar sig 

ett ekocentriskt tankesätt. Även Besthorn och Pearson McMillen tar upp att både naturen och 

människan måste ingå i det sociala arbetets målsättning, där naturen inte bara är ett medel för 

människans välstånd. 

6.3 En holistisk konceptualisering

En strukturalistisk syn på social teori är nödvändig för att se och förstå samband melan lokalt och  

globalt  som de klassiska ordning/konfikt-perspektiven missar (Mary, 2008).  En sådan holistisk 

konceptualisering (Ibid.) är nödvändig om det sociala arbetet ska kunna tilgodogöra sig, och utgå 

fån, ett globalt perspektiv på ala människors lika beroende av naturen (Hof & McNutt, 1994;  

Besthorn & Pearson McMilen, 2002; Rotabi et al, 2007). Den sociala praktiken behöver därmed 
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omformas utifån ett socialistiskt-kolektivistiskt perspektiv (Mary, 2008) och nogsamt refektera  

över hur sociala problem och klimatfågor påverkar varandra (Fitzpatrick, 2002). 

Mary  anser  att  det  sociala  arbetet  med nödvändighet  bör  konceptualiseras  på  en  holistisk 

grund, för att kunna se samband mellan det globala och det lokala. Varför är det då viktigt att 

sådana samband blir uppenbara? Vi kan ta den arkadiska modellen till hjälp för att utforska 

detta.  Där talas  det om en lokal  anknytning  från människa till  fysisk  omgivning,  ett  slags 

mutualitet, som medför att omgivningen förändras i takt med att människan också gör det, och 

vice  versa.  Vi  kan då  sluta  oss  till  att  förändringar  på  det  globala  planet,  som exempelvis 

klimatförändringar, som också påverkar en människas närmiljö, även får en inverkan på bandet 

mellan människa och natur. Det globala påverkar det lokala, och som vi kommer att se senare i 

analysen fnns även en påvekan från det lokala till det globala. Alltså kan vi anta att det är av 

stor vikt för ett socialt arbete som ska hjälpa människor, att förstå att denna växelverkan fnns 

och hur den fungerar. Mary talar också om att det strukturalistiska perspektiv som ligger till 

grund för  en  holistisk  konceptualisering  medför  en  icke självklar  kausalitet  för  exempelvis 

sociala  problem,  vilket  känns  igen  från  det  systemflosofska  perspektivet.  Besthorn  och 

Pearson McMillen beskriver utifrån systemflosofn sociala problem som en stress som uppstår 

mellan människan och hennes omgivning, och sammanför vi det med dels tanken om en icke 

självklar kausalitet och dels med den arkadiska modellens mutualitet kan vi verkligen förstå 

nödvändigheten  av  att  det  sociala  arbetet  blir  mer  holistiskt  och  ser  även  den  fysiska 

omgivningen som en viktig komponent i en människas liv. Mutualiteten medför här att sociala 

problem riskerar att uppstå ifall den fysiska omgivningen förändras till det sämre, samtidigt ger 

det strukturella perspektivet att det inte går att fnna en enskild mekanism som är orsak till 

detta händelseförlopp. En förutsättning för att kunna arbeta med en sådan problematik är att 

man tillgodogjort sig den holistiska synen, annars är risken att man söker entydiga, 'sanna', 

förklaringar eller helt missar att problemet existerar. 

Mary framför att den holistiska konceptualiseringen medför ett nytt praktikparadigm för 

det sociala arbetet, ett paradigm där prevention och strukturellt arbete får ökad betydelse, men 

också  där  vikten  av  interdiciplinära  relationer  och  samarbeten  ökar.  När  den  fysiska 

omgivningen implementeras i detta kan exempelvis olika former av resurskonservering bli ett 

faktiskt innehåll i det sociala arbetet. En av de frågor som Dobson använder för att konstruera 

sin  typologi  är  hur naturliga  resurser  ska  bibehållas  –  genom förnyelse,  genom utbyte  och 

genom bevarande.  Kritiskt naturligt kapital  kan förnyas, bytas ut  och bevaras, oåterkallelig 

natur kan antingen bytas ut eller bevaras och naturligt värde kan endast bevaras. Om vi utgår 

från att Mary är medveten om hur hon väljer sina ord kan vi anta att hon betraktar naturliga 

resurser  som  värdefulla  i  sig,  och  därför  inte  går  att  förnya  eller  byta  ut,  utan  endast 
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bevaras/konserveras. Hon tecknar då det nya praktikparadigmet i en ekocentrisk dimension, 

och vi kan ana att hon gör det i motsats till det nuvarande paradigmet som vi tidigare tolkat 

som antropocentriskt. 

Det nya praktikparadigmet grundar sig på Marys socialpolitiska vision, där hon bland annat 

talar  om  en  ”hållbarhet  först-agenda”  i  den  ekonomiska  utvecklingen.  Fitzpatrick  skulle 

antagligen inte hålla med om detta, om vi beaktar den diskussion han för kring prioriteringar 

av principer, såvida Mary nu inte anser att hållbarheten i den ekonomiska utvecklingen är så 

pass dålig att, om en sådan agenda inte antogs, även andra viktiga mål skulle bli svåra att uppnå 

– och det fnns god anledning, med det vi sett i denna studie, att tro att sådant faktiskt är 

fallet.  Fitzpatricks  regler  och  det  de  medför  går  att  teckna  som en  tangent  till  Dobsons 

dimension. Vi kan tänka oss att normalläget – det som Fitzpatrick kallar för det icke värdelösas 

regel – befnner sig ungefär vid det oåterkalleliga,  där både natur och människa ges samma 

prioritet, och de båda specialfall som åkallar den uppskjutna förbättringens regel placerar sig 

vart och ett vid antropocentrismen och ekocentrismen. I de fall naturen är så hårt utsatt att 

även  människan  är  i  fara  ifall  dessa  problem  prioriteras,  måste  vi  ge  extra  utrymme  åt 

hållbarhetsarbete och socialpolitiken pendlar då för en stund åt det ekocentriska hållet. Samma 

gäller ifall människan är så illa ute att naturen till  sist kommer bli lidande. Då svänger den 

socialpolitiska pendeln åt det antropocentriska hållet. Men dessa svängningar handlar endast 

om en rörelse tillbaka in mot mitten igen, där socialpolitiken borde ha sitt viloläge. 

6.4 En ny vision för social välfärd

Dagens samhäle, och därmed välfärdssystemet, byger på produktivism och individualism, och är  

därför otilräckligt när det gäler att tilgodose människors behov nu och i famtiden (Fitzpatrick,  

1998; Mary, 2008). En ny vision för social välfärd behövs, där global välfärd blir ledordet och  

individen,  medborgaren,  inkluderas  i  beslutsfattandet  (Mary,  2008)  och  där  det  goda  livet 

defnieras med famtidens generationer i beräkningen (Besthorn & Pearson McMilen, 2002). För 

att möjligöra detta krävs en post-kosmopolitisk konstruktion av medborgarskapet (Dobson, 2003)  

och  nya  redskap  för  att  diskutera  och  mäta  välstånd (Seyfang,  2005).  Ett  post-kosmopolitiskt,  

ekologiskt, medborgarskap utgår fån det ekologiska fotavtryck som varje individ gör (Dean, 2002;  

Dobson, 2003) och ger implikationer om att vår livsstil i minsta detalj påverkar vår omgivning  

(Ibid., Seyfang, 2005). Den nya visionen skapar förutsättningar för att alternativa marknader ska 

växa fam, där miljömässig hålbarhet är en av grundbultarna (Fitzpatrick & Caldwel, 2001;  

Seyfang, 2005). 

Den nya visionen om social välfärd som Mary föreslår handlar om att befästa och förbättra alt 
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liv. För att den ska kunna förverkligas påtalar Mary att den etiska diskussionen måste byta 

riktning från den nu antropocentriska, där människan är referenspunkten, till en etik där hela 

Jorden  och  alla  levande  varelser  beaktas.  Hon  förespråkar  alltså  en  skiftning  mot  det 

ekocentriska – det fnns ett värde i det naturliga som måste ingå i den etiska diskussionen, och 

vi har ett ansvar att se till att det sker. Visionen innebär förändringar på en rad områden, och 

även om vi kan se visionen i sin helhet som en rörelse åt det ekocentriska råder det en viss 

olikhet mellan de olika förändringarna. De ekonomiska förändringarna innebär ett klart steg 

från den antropocentriska riktningen, där både sociala och miljömässiga mål måste vägas in i 

beslutsfattandet, men inom samhällsstrukturen är det fortfarande människan som får stå som 

referenspunkt  när  man talar  om mänskliga  rättigheter  till  rent  vatten,  sjukvård mm. Inom 

familjesektorn önskar Mary se en utveckling mot ökade möjligheter för föräldrar och barn att 

stärka sina band till naturen, vilket kan ses om en strävan efter en mutualitet som det arkadiska 

perspektivet  står  för.  En  global  defnition  av  social  välfärd  skulle  innebära  att  sambanden 

mellan det lokala och det globala blev synliggjorda, och som diskuterat i tidigare avsnitt är även 

det ett tecken på en arkadisk ståndpunkt. De basala mänskliga behoven, som vi tidigare har 

diskuterats, kan betraktas från två håll: de är just mänskliga behov, och eftersom de utgörs till 

stor del av naturresurser är det svårt att förneka den instrumentella synen på naturen i en sådan 

diskussion, men samtidigt blir naturresurserna värderade just för att de är naturliga och inte går 

att  ersätta  med  mänskligt  skapade  ting.  En  sådan  tvetydighet  förstås  bäst  med  det 

oåterkalleligas modell, som talar om en syn på naturen som både instrumentell och som något 

med egenvärde. 

Besthorn och Pearson McMillen diskuterar innebörden av det goda livet och kommer fram 

till att vi också måste inkludera framtida generationer i en sådan konstruktion. Vi kan alltså 

inte  kalla  ett  liv  gott om  vi  inte  är  övertygade  om  att  vår  livsstil  tillförsäkrar  att  nästa 

generation, och generationerna efter den, kan leva ett gott liv de med. Dessutom bör ett gott 

liv defnieras utifrån andra kvalitéer än konsumtion. Det sociala arbetet bör propagera för en 

sådan förståelse, men som vi sett från Caldwell respektive Fitzpatrick tycks dessa långsiktiga 

perspektiv saknas i socialpolitiken. De kopplar denna avsaknad av långsiktigt tänkade till det 

faktum att socialt arbete är framväxt ur, och beroende av, ett tillväxtsamhälle där ekonomisk 

utveckling sker genom ett överutnyttjande av naturresurser. Tidigare i analysen kunde vi se att 

det  sociala  arbetet  har  sina  rötter  i  en  antropocentrisk  världsbild,  och  det  Caldwell  och 

Fitzpatrick skriver ger ytterligare tyngd åt det påståendet. Hur kan vi då betrakta Besthorns 

och  Pearson  McMillens  diskussion  om det  goda  livet  i  relation  till  detta?  Att  tänka  bort 

materiellt välstånd och konsumtion när vi defnierar vad som är ett gott liv, och att dessutom se 

det ur ett perspektiv över fera hundra år, kräver att vi ser på vår fysiska omgivning på ett annat 

sätt.  Vi tvingas  också  refektera,  inte bara över  våra egna behov,  utan även nästkommande 
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generationers, vilket väcker en intressant frågeställning: för att våra behov ska vara förenliga 

med framtidens  människors  behov,  måste  vi  då  inte  också  ta  hänsyn  till  naturens  behov, 

eftersom det,  som vi  tidigare  sett,  är  just  naturen som har  möjligheten att  tillgodose  våra 

behov? Med en sådan slutsats lämnar vi det antropocentriska och hamnar i det ekocentriska, 

där människans och naturens behov jämställs som lika viktiga. 

Vi har tidigare berört sambanden mellan det lokala och det globala som en viktig aspekt för 

ett holistiskt konstruerat socialt arbete att förstå. En av frågorna som lyfts i denna uppsats är 

den  om  varje  individs  ansvar  och  möjlighet  att  påverka  sin  fysiska  omgivning.  Kollektiva 

trädgårdar  och  lokala  system  för  byteshandel  har  tagits  upp  som  konkreta  exempel  där 

individen på lokal nivå aktivt försöker minska sin miljöpåverkan, men vi har också diskuterat 

frågan  på  medborgarnivå.  Dobson  konstruerar  ett  ekologiskt  medborgarskap  på  en  post-

kosmopolitisk grund, ett medborgarskap som varken är knutet till en given nationalstat eller 

till ett världssamhälle, utan till hela Jorden och där det ekologiska fotavtrycket blir ett mått på 

hur väl man utövar sina medborgerliga plikter. Det ekologiska fotavtrycket, som enligt Dobson 

är måttet på varje individs exakta miljöpåverkan, lyser igenom i Seyfangs diskussion om hållbar 

konsumtion. Vi kan relatera detta till Besthorns och Pearson McMillens tankegångar om det 

goda  livet  och  att  det  inte  längre  kan  värderas  utifrån  materiellt  välstånd.  För  att  vår 

konsumtion ska kunna betraktas som hållbar måste den förändras, bland annat bör allt mer ske 

på den lokala nivån för att minska varje varas transportsträcka och en av grundtankarna med de 

lokala byteskollektiven är att reparera en vara och sälja den vidare, i stället för att köpa en 

nyproducerad – hållbar konsumtion handlar alltså om att minska sitt ekologiska fotavtryck. 

Det blir  tydligt  för oss varför en sådan minskning är viktig när vi ser detta i  ljuset av den 

tidigare diskuterade relationen mellan människa och natur – för varje grad vår individuella och 

kollektiva miljöpåverkan ökar, desto mer överutnyttjar vi naturresurserna, och desto svårare 

kommer  det  då  bli  för  framtida  generationer  att  kunna  tillgodose  sina  behov.  Det  sociala 

arbetets roll blir också den tydlig, eftersom en ökad miljöbelastning riskerar att leda till mer 

sociala  problem,  dels  här  och  nu  då  en  försämrad  närmiljö  har  negativa  inverkningar  på 

människans  välstånd,  dels  även  i  framtiden,  eftersom de  naturresurser  som hjälper  oss  att 

tillgodose våra basala behov inte längre fnns kvar. Ett preventivt socialt arbete med ekologisk 

betoning vore alltså  exempelvis  att  hjälpa  individer  minska sitt  ekologiska fotavtryck.  Den 

sociala välfärden och den sociala hållbarheten är alltså tätt sammanfätade och beroende av ett 

holistiskt perspektiv där människan ses i hela sitt sammanhang – lokalt och globalt, liksom 

med sin fysiska omgivning. 
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6.5 Slutsatser

Människan är beroende av naturresurser för att kunna tillgodose sina mest 

basala behov, naturresurser som inte kan ersättas av mänskligt producerade 

varor.*
Naturresurserna  är  inte  oändliga,  och  måste  därför  tillvaratas  på  ett 

ansvarsfullt sätt, som gör att även framtida generationer ges möjlighet att 

kunna tillgodose sina behov.*
För  socialt  arbete,  som  säger  sig  arbeta  med  människan  och  hennes 

omgivningar, betyder det att en viktig grund till att förstå framtidens sociala 

problem går förlorad, om man inte blir bättre på att även se människan i relation 

till naturen. 
*

Hittills har man inte lyckats med det, då det sociala arbetet grundat sin 

kunskapsbas  i  en  psykodynamisk,  individualistisk,  teoribildning,  och  sin 

praktik i ett produktivistiskt samhälle. *
En förutsättning för att det sociala arbetet ska kunna ändra sin förståelse är 

att det konstrueras holistiskt, där kopplingar mellan lokalt och globalt är 

centrala  och  där  alla  människor  ses  höra  ihop  genom  sitt  lika  beroende  av 

naturen. 
*

En ny vision om det  goda livet  behöver  utvecklas och företrädas  av det 

sociala arbetet, där ständig konsumtion inte är ett mått på livskvalité. Nya 

sätt att mäta välfärd på måste därför utvecklas, eftersom det inte längre går att 

utgå från en ständig tillväxt. 
*

Det sociala arbetet måste bedrivas på alla samhällets nivåer, genomsyras av 

tankar  om  hållbar  utveckling,  och  främst  vara  inriktat  på  att  förändra 

institutionella förhållanden, framför individuella, då de traditionella resursomför-

delande systemen befäster en ohållbar utveckling. 
*

Vi kan se det som att socialt arbete länge befunnit sig i en antropocentrisk 

diskurs, där människan fått vara enda referenspunkten i den praktik som 

bedrivits,  men att det nu fnns en spirande debatt  om att  riktningen behöver 

ändras till att även beakta den fysiska omgivningen. Denna ekocentriska skiftning 

påstås vara det enda sättet för det sociala  arbetet att behålla  sin relevans in  i 

framtiden. 

*
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION

Öknen och ödemarken skal jubla, det förtorkade landet glädjas och 

blomma. Som en äng med liljor skal öknen blomma, den skal glädjas 

och föjda sig.

Profeten Jesaja

Teologen och akademikern Sallie McFauge (1994) lyfter behovet av ett ekologiskt perspektiv 

där  människans  beroende  av  den  omgivande  miljön  erkänns.  Hon  gör  det  i  en  teologisk 

kontext, och formulerar följande uppmaning till sina kollegor: ”[...] ett sådant perspektiv är det 

dominerande paradigmet i vår tid och […] en teologi som inte formuleras i dialog med detta 

paradigm [...][är inte] en teologi för vår tid.” (Ibid., s. 24) På samma sätt har vi i denna uppsats 

sett samma diskussion växa fram kring det sociala arbetet. Ett nytt paradigm är på framväxt där 

det sociala arbetets nyckelkoncept människan-i-sin-omgivning vidgas till att även omfatta den 

fysiska omgivningen – naturen. 

Inledningsvis ställdes tre forskningsfrågor för att fånga in så många aspekter av studiens 

syfte  som  möjligt.  Syftet  var  att  undersöka  hur  forskningslitteratur  diskuterar  den  fysiska 

omgivningen (naturen) i relation till socialt arbete och välfärd. Utifrån detta formulerades tre 

frågeställningar:  (1)  På  vilket  eller  vilka  sätt  kan  den  fysiska  omgivningen  kopplas  till 

människans välfärd, (2) Vad ger detta för implikationer för det sociala arbetet, och slutligen (3) 

Hur kan denna debatt förstås med hjälp av en dimension som sträcker sig från antropocentrism 

till  ekocentrism.  Fråga  1  och  2  besvarades  genom  litteraturöversiktens  avsnitt  5,  där 

genomgången och forskningsrönen i avsnitt 3 fck tjäna som bakgrund. Med hjälp av Andrew 

Dobsons typologi presenterad i avsnitt 4 gavs sedan materialet ytterligare en dimension, och 

därigenom besvarades även fråga 3. Sist sammanfattades studiens viktigaste resultat i avsnitt 

6.5. Därmed anses denna uppsats syfte vara uppfyllt. Slutligen lämnar vi lite plats åt refektion 

om framtida forskning och nödvändig kunskapsutveckling, och avslutar med att presentera en 

modell för att förstå debatten som helhet.  
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7.1 Framtidens forskningsfrågor

Det  område  som denna  studie  har  utforskat  är  på  många  sätt  nytt  och  ännu  odefnierat. 

Utgångspunkten  för  hela  den  diskussion  som  pågår  inom  området  är  därför  dess  eget 

existensberättigande,  här  formulerat  som frågeställningen om det fnns en koppling mellan 

människan och hennes fysiska omgivning som är intressant för det sociala arbetet. Vi har i 

denna studie fått möta ett antal forskare som anser att ett sådant förhållande råder, och att det 

sociala arbetet hittills inte insett det – detta trots att det faktiskt fnns en stor medvetenhet 

bland socialarbetare om hur människan påverkas av sina omgivningar. Problemet är bara att 

begreppet omgivning för en socialarbetare ytterst sällan innebär den fysiska omgivningen. Vi 

kan därför formulera om den grundläggande frågeställning som detta område bygger på så här: 

På  vilket  sätt  kan  vi  vidga  det  sociala  arbetets  begrepp  människan-i-sin-omgivning  så  att 

socialarbetare även ser den fysiska omgivningens påverkan på individen och kollektivet?

Utifrån  denna  grundläggande  frågeställning  tar  två  mer  specifka  grupper  av  frågor  sin 

startpunkt.  Den  första  gruppen  av  frågor  rör  det  sociala  arbetets  möjligheter  att  hjälpa 

människor i en värld där den fysiska omgivningen – naturen – blir allt mer opålitlig. Här rör vi 

oss med de direkta efekterna på människors liv av ett förändrat klimat – vilka nya sociala 

problem uppstår när Jordens medeltemperatur ökar, hur påverkas samhällen och individer av 

en försämrad närmiljö och vilka nya behov uppstår för människor i ett post-klimatkrissamhälle? 

Vi kan sammanfatta detta som det sociala arbetets  förutsättningar. Den andra gruppen frågor 

handlar om vilka krav som ställs på det sociala arbetet under de nya förutsättningarna. Flera 

författare hävdar, som vi har sett,  att det sociala arbetets relevans står på spel när världen 

omkring  oss  förändras  till  följd  av  klimatförändringarna,  och  att  en  viktig  byggsten  i  att 

vidmakthålla denna relevans är att tillgodogöra sig en holistisk syn där människan och den 

fysiska omgivningen ses höra ihop. Här ser vi frågor om hur detta ska gå till – vad kan det 

sociala  arbetet  göra  för  att  stävja,  alternativt  mildra,  den  globala  uppvärmningens 

miljöpåverkan,  hur  bör  ett  framtida  socialförsäkringssystem  se  ut  anpassat  efter  de  nya 

förutsättningarna och vilka nya arbetsmodeller måste det sociala arbetet utveckla för att hjälpa 

både samtidens och framtidens människor? Vi kan här tala om frågor rörande social praktik och 

politik.  De två grupperna ger upphov till  en mängd tänkbara frågor och riktningar för den 

framtida forskningen, och vi ska kort lyfta fram två av dem.

Det har konstaterats att det sociala arbetet, liksom samhället i stort, behöver nya verktyg 

för att mäta välfärd, när vi inte längre kan tillförlita oss på BNP och andra tillväxtmått. Här har 

forskningen en viktig uppgift framöver att fnna sådana verktyg, där indikatorerna inte bara tar 

hänsyn  till  den  ekonomiska  utvecklingen,  utan  även  frågor  om  social  och  miljömässig 

utveckling, meningsfull sysselsättning för alla och införlivandet av de mänskliga rättigheterna. 
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Vi skulle kunna placera denna fråga i gruppen förutsättningar. Den andra frågan, som i den här 

studien  inte  alls  fått  något  utrymme,  handlar  om  utbildning.  När  den  sociala  praktiken 

förändras måste även utbildningen följa med, men också själv vara en del av förändringen. Vi 

kan tänka oss en granskning av kursplaner och kurslitteratur för att peka på var brister fnns 

idag, och på vilket sätt dessa frågor skulle kunna lyftas inom ramen för en utbildning i socialt 

arbete. En sådan studie skulle falla inom ramen för gruppen social praktik och politik.

7.2 En Ekosocial välfärd

Debatten som den här studien har försökt beskriva och sammanfatta påkallar nödvändigheten 

av omvälvande förändringar i det sociala arbetet inför framtiden. Samtidigt är det förändringar 

som egentligen borde vara självklara. Ska vi tro klimatforskningen är vår omvärld på väg att 

förändras markant, vilket medför en stor omställning för mänskligheten. För att kunna vara en 

hjälpande  kraft  i  det  framtida  samhället  behöver  socialt  arbete  anpassa  sig  efter  de  nya 

förutsättningarna. Förändringarna behöver dock inte innebära en total omformulering av det 

sociala arbetets syften och mål, det räcker med att vidga dess horisonter något. Centralt för en 

sådan vidgning är begreppet människan-i-sin-omgivning, som på ett enkelt sätt förmedlar vad 

det är socialt arbete arbetar med – människan i alla dess konstellationer (individer, grupper, 

samhällen) och hur hon interagerar med det som fnns runt om henne. Hittills har omgivning-

en i det sociala arbetet enkom bestått av sociala sammanhang där människa möter människa 

eller institution, men genom att låta även den fysiska omgivningen – naturen – bli en aktiv part 

i  människans  interaktion  skulle  de  ovan  tilltänkta  förändringarna  komma  på  köpet.  En 

förståelse för att människan påverkar naturen och att naturen påverkar människan, både på 

lokal  och  på  global  skala,  kommer  att  ge  det  sociala  arbetet  förutsättningar  för  att  verka 

hjälpande i människors liv på ett helt nytt sätt mot tidigare. 

Det  sociala  arbetet  blir,  med  de  diskuterade  förändringarna,  en  förmedlare  av  hållbar 

utveckling på alla tre plan – ekonomiskt, socialt och miljömässigt – och det räcker inte längre 

att tala om  social välfärd, vi måste börja tala om  ekosocial välfärd. Prefxet eko blir bärare av 

både de ekonomiska och de ekologiska frågorna, och sätts i samband med den sociala välfärden. 

Vi kan tänka oss en fgur i form av tre överlappande cirklar,  för att enkelt visualisera dessa 

samband  (fgur  7.1).  De  tre  olika  sfärerna  har  olika  verksamheter,  rörelser,  begrepp  och 

funktioner knutna till sig, och i vissa lägen överlappar de. I dessa överlappningar uppstår nya 

företeelser – vi kan identifera  hålbar utveckling  som sprunget ur mötet mellan ekonomi och 

ekologi,  socialt  arbete som  uppkommet  där  det  sociala  och  det  ekonomiska  möts  samt 

miljörörelsen i skärningen mellan sociala och ekologiska frågor. Samma samband kan illustreras 

med en annan fgur (7.2),  där sidorna i en triangel markerar de uppkomna företeelserna där 
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ekonomiskt, ekologiskt och socialt möts. Ekosocial välfärd blir då triangelns area, och kan ses 

som en funktion av hållbar utveckling, socialt arbete och miljörörelsen. 

Genom att vrida på fgur 7.2 kan vi få fram tre möjliga trianglar. I den första är miljörörelsen 

bas med ekonomin på toppen, i den andra är hållbar utveckling bas och det sociala i topp. Den 

tredje triangeln har socialt arbete som bas och ekologin högst upp. Låt oss då ponera att det 

fnns en spänning mellan toppen och basen i triangeln, en dragningskraft som gör att de båda 

sfärerna (basen och toppen) närmar sig varandra i mitten och på så sätt skapar var för sig tre 

typer av ekosocial välfärd. Dessa tre typer blir vår nyckel till att förstå den ekosociala välfärden 

och  hur  vi  ska  kunna  nå  den.  De  tre  typerna  visas  i  fgur  7.3,  och  nedan  följer  korta 

beskrivningar av de tre typerna och deras karaktäristiska. 

7.2.1 Den holistiska ekonomin

Den Holistiska Ekonomin är det ekonomiska system som förstått att de naturresurser som 

människan behöver för att tillgodose sina behov, och som används för att skapa produkter på 

den världsomspännande marknaden, inte är oändliga och inte heller går att ersätta med sådant 

skapat av människan. Detta har medfört att det ekonomiska systemet inte längre strävar efter 

ett ständigt ökande BNP utan har implementerat tankar om  hålbar tilväxt,  som innebär att 

inga  naturresurser  förbrukas  i  syfte  att  skapa  ekonomisk  tillväxt  utan  att  de  antingen  är 

förnyelsebara eller går att byta ut mot andra, förnyelsebara, resurser. Den Holistiska Ekonomin 

ser samband mellan lokalt och globalt och är medveten om att varje handling en människa 

utför  innebär  en  miljöbelastning.  Därför  skapar  den  förutsättningar  för  en  klimatneutral 

konsumtion  där  långa  transporter  undviks  i  största  möjliga  mån,  varor  produceras  av 

återvinningsbara material och  lokal handel uppmuntras. Den Holistiska Ekonomin ser världen 

som en helhet, där ekonomin inte är ett självändamål utan ett instrument för att öka både 

RESULTAT  64

Ekonomisk 
sfär

Ekologisk 
sfär

Social 
sfär

Ekosocial 
välfärd

Traditionellt 
socialt arbete

Hållbar 
utveckling

Miljörörelsen

Figur 7.1 Ekosocial välfärd

Ekonomiskt

SocialtEkologiskt

Ekosocial 
välfärd

H
ål

ba
r 

ut
v

ec
kl

in
g

Miljörörelsen

Traditionelt socialt arbete

Figur 7.2 Ekosocial välfärd



Ekosocial välfärd – en kunskapsöversikt Samuel Olsson

Institutionen för Socialt arbete – Socialhögskolan ht 2009

Stockholms Universitet Handledare: Sven Hessle

människors och naturens välmående. 

7.2.2 Det hållbara sociala arbetet

För Det Hållbara Sociala Arbetet är det uppenbart att det fnns en direkt koppling mellan 

människors välmående och den fysiska omgivningen. Detta avspeglar sig i en praktik som inte 

bara tar hänsyn till de miljömässiga aspekterna av människors och gruppers liv, utan som även 

arbetar aktivt med både lokala och globala miljöbefrämjande frågor;  människan-i-sin-omgivning 

får  en central  roll  i  diskussionen  kring  sociala  problem och hjälparbete.  Då  Det  Hållbara 

Sociala Arbetet gjort sig insikten att ett samhälles välstånd och dess medborgares välmående 

inte går att mäta i BNP har det utvecklat nya, alternativa välfärdsmått fria från föreställningar 

om att större ekonomisk tillväxt ger ett bättre liv för människan. Därför strävar Det Hållbara 

Sociala  Arbetet  efter  social  hålbarhet  där  människors  välstånd  utvecklas  i  samklang  med 

naturen och borgar för att även framtida generationer ska kunna leva ett rikt och gott liv.

7.2.3 Den sociala ekologismen

Den Sociala Ekologismen har identiferat  att klimatförändringarna inte bara beror på,  utan 

också  påverkar,  människan  och  hennes  aktiviteter.  Därför  får  människan  en  central  roll  i 

arbetet för en bättre, mer hållbar miljö – både som aktör, genom att förändra sin livsstil i en 

mer hållbar riktning, men också som måttstock för vad som är en bra miljö. För Den Sociala 

Ekologismen ser inte bara att det fnns ett naturligt egenvärde värt att skydda från all mänsklig 

påverkan, utan att detta värde också på ett fruktbart sätt kan komma människan till gagn. Man 

strävar efter en miljömässig hålbarhet i stället för en hållbar utveckling, just för att en sådan kan 

ses  både från  människans  och  naturens perspektiv.  Den Sociala  Ekologismen ser  klimatför-

ändringarna som ett  resultat  av  att  människans  ekologiska  fotavtryck  är för stort  och därför 

måste begränsas, både på grupp- och på individnivå. Ett sätt att få till stånd denna begränsning 

är att  klimatkompensera för de aktiviteter som medför stor miljöbelastning, exempelvis genom 

att investera i hållbara projekt i de länder som är värst drabbade av klimatförändringarna. 

RESULTAT  65



Ekosocial välfärd – en kunskapsöversikt Samuel Olsson

Institutionen för Socialt arbete – Socialhögskolan ht 2009

Stockholms Universitet Handledare: Sven Hessle

RESULTAT  66
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