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Abstract: The purpose of this master thesis is to find out if library activities in civil soci-

ety may be seen as a complement to public activities. The incitement lies in a 
discussion in the research activities of social sciences and among politicians, 
where the opinion is that civil society may function as a complement to gov-
ernmental policy. The NGO-library Före-ningen Miljöbiblioteket i Lund and 
the municipality of Malmö stad where chosen as units for examination. The 
common feature of the two units is the global task introduced by the UN, to 
create a sustainable development. The material used is exclusively concern-
ing domestic information activities. The literature used for the background 
and theory chapters is taken from academic disciplines such as sociology 
and business economics. The method used is document analysis, which in-
cludes a comparison between the parts that Miljöbiblioteket and Malmö stad 
plays in the work for a sustainable development. Parts of the theory of Ulrich 
Beck on ”the risk society” were used to perform the analysis. The conclu-
sions of the thesis are that library activities in the civil society may make up a 
complement to public activities. Because the two units emphasize different 
qualities of their work, there are some differences. For example, Miljöbiblio-
teket uses the global perspective to a higher extent than Malmö stad, and the 
group that Miljöbiblioteket aim to reach are citizens who are already en-
gaged in environmental affairs. After all, the main conclusion is, that there is 
more that connect then divide the two activities. 
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1 Inledning 

Denna uppsats tar avstamp i den aktuella diskussionen om civilsamhällets roll för samhället som hel-
het. Att civilsamhället har en betydande funktion i samhället är ett påstående som förekommer såväl 
inom samhällsdebatten som inom den samhällsvetenskapliga forskningen, bl.a. anses det kunna utgö-
ra ett komplement till offentlig verksamhet. Civilsamhället definieras vanligen som den tredje sam-
hällssfären, där de andra två utgörs av stat respektive marknad. Begreppet civilsamhälle är inte nytt, 
men har fått ett uppsving under de senaste åren. 

Tanken är nu att pröva om förväntningarna på civilsamhället kan anses gälla även i ett biblioteks- och 
informationsvetenskapligt sammanhang. Civilsamhället består bl.a. av ideella föreningar, och under-
sökningen kommer därför att utgå från ett bibliotek som är just en sådan. Detta biblioteks verksam-
het kommer att jämföras med offentlig verksamhet som verkar inom samma ämnesområde som bib-
lioteket. Förhoppningen är att det ur denna jämförelse ska kunna påvisas på vilka grunder ett biblio-
tek inom civilsamhället kan anses utgöra ett komplement till offentlig verksamhet. 

Min förförståelse av uppsatsens ämne är ringa: jag har aldrig arbetat med miljöpolitik eller inom en 
ideell organisation. Vad som sägs om sådant inom ramen för uppsatsen har jag alltså läst mig till. Hur 
kom jag då in på detta ämne? Ja, mitt val av uppsatsämne styrdes inledningsvis dels av ett intresse 
för bibliotekens samhällspotential, dels för den biblioteksverksamhet som inriktar sig på ett visst 
ämne, en viss fråga. Vid sökning på nätet bland specialbibliotek fann jag så Föreningen Miljöbiblio-
tekets hemsida.1 Eftersom jag anser ”miljöfrågan” vara av största vikt i dagens samhälle tycktes valet 
av studieobjekt vara avgjort. När jag sedan informerade mig ytterligare om Miljöbiblioteket framgick 
något som jag fann intressant som dess ämnesinriktning: biblioteket visade sig vara av ideell art och 
hade initierats helt utan statligt initiativ. Jag blev förvånad över att sådant alls förekom och beslöt att 
låta detta styra inriktningen av uppsatsen. När jag sedan började läsa om ideell föreningsverksamhet 
kom jag in på litteratur kring civilsamhället. Först i detta skede stod det klart för mig att det under 
många år har först diskussioner om civilsamhällets samhällspotential, något som alltså klart har på-
verkat studiens inriktning. Det är sålunda utifrån denna upptäcksresa som valet av studieobjekt kan 
förklaras. Nu finns det ju även andra bibliotek som skulle kunna tjäna som exempel för denna studie, 
t.ex. Barnängens världsbibliotek i Stockholm. Emellertid var det intresset för miljöfrågan som förde 
mig dit jag nu är. 

1.1 Problembeskrivning 
I diskussionen om civilsamhället framkommer att intresset för begreppet har ökat på senare tid. Både 
bland politiker och forskare, och såväl inom som utom Sverige. Intresset är förbundet med faktiska 
förändringar i samhällssystemet, t.ex. beträffande de ekonomiska resurserna och ansvarsfördelningen 
mellan staten, kommunerna och de frivilliga organisationerna. Diskussionen om det civila samhället 
förs därför ofta i anknytning till en diskussion om välfärdsstatens kris. Bl.a. frågar man sig vilka funk-
tioner som frivilligorganisationer fyller och skulle kunna fylla för att förstärka demokratin och bevara 
den svenska välfärden.2 

                                                 

1 www.greenlibrary.org 
2 Meeuwisse, Anna 2001. Ett högriskprojekt: Om missbrukarrehabilitering på Basta Arbetskooperativ, s. 21. 
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För denna uppsats har ovan nämnda diskussion funktionen att placera in uppsatsen i ett större sam-
manhang. Diskussionen kring civilsamhället utgör så att säga fonden till uppsatsen, dess incitament. 
Däremot innefattas inte själva diskussionen i problemområdet, fastän nära knuten till detta. 

Vad är då det civilsamhälle som det talas allt oftare om? Ja, till denna sfär räknas vanligen dels famil-
jelivet, dels den s.k. ideella sektorn. Det är denna ideella sektor, bestående bl.a. av föreningar och 
rörelser, som kommer att behandlas i denna studie. Som representant för den ideella sektorn har för 
studien valts Föreningen Miljöbiblioteket i Lund. 

Hur väl passar då de förväntningar som riktas mot civilsamhällets föreningar in på detta bibliotek? 
Den frågan besvaras lättast om man först vet något om det arbete som utförs på biblioteket, vilka 
tjänster det erbjuder och hur verksamheten organiseras; men också om vilka ekonomiska förutsätt-
ningar som råder, vilken kompetens personalen besitter mm. Studien kommer därför att inbegripa en 
beskrivning av Miljöbibliotekets verksamhet. 

Men diskussionen om civilsamhället uttalar sig även om offentlig verksamhet. Det görs gällande att 
civilsamhällets föreningar skulle kunna fylla luckor som denna av en eller annan orsak lämnat. Vilken 
är i så fall den lucka som skulle kunna fyllas av ett ideellt bibliotek? För att kunna besvara den frågan 
kommer studien att innehålla en granskning av ett kommunalt ansvarsområde som går att relatera till 
Miljöbibliotekets verksamhet. Med en beskrivning av dels ideell biblioteksverksamhet, dels kommu-
nal politik, är förhoppningen att det ska gå att bedöma huruvida den förra kan sägas komplettera den 
senare. 

Sociologen Magnus Boström har forskat om relationen mellan svenska miljöorganisationer och sta-
ten. Han påpekar att civilsamhällets politik, beträffande miljöfrågan, skulle kunna ses som ett alter-
nativ till staten och traditionell politik - motiverat av trögheten och ofullkomligheter inom dessa are-
nor. Å andra sidan, tillägger Boström, har det utvecklats en kapacitet inom politik och stat att hantera 
miljöproblem, varför ”gamla” institutioner lär sig att integrera miljöhänsyn. Samtidigt har det skapats 
mer informella nätverk mellan civilsamhällets aktörer och statliga myndigheter, varför Boström frågar 
sig om det inte är rättare att betrakta civilsamhällets politik som ett komplement till staten och tradi-
tionell politik - ett komplement som kan stärka den statliga handlingskraften.3 Detta Boströms reso-
nemang blir till ett argument för mig att undersöka om Miljöbiblioteket kan utgöra ett komplement till 
kommunal politik, och inte ett alternativ. 

När jag talar om ideell föreningsverksamhet som ett komplement till offentlig verksamhet kan möjli-
gen, mellan raderna, ett motsatsförhållande mellan parterna läsas in. Detta stämmer, men är ändå inte 
hela sanningen. T.ex. räknar regeringen med att såväl frivilligorganisationer som företag och myndig-
heter deltar i bl.a. miljöarbetet. Man anser det viktigt att folkrörelsernas erfarenheter och kunskaper 
tas till vara.4 Men om nu de ideella föreningarna, av regeringen, placeras på samma sida som den 
offentliga verksamheten i strategin, är det då rätt att tala om ett komplement? Ja, det beror på var-
ifrån initiativet kommer. Förvisso har stat och kommun i form av bidragsgivare påverkat inriktningen  

                                                 

3 Boström, Magnus 2000. Om relationerna mellan stat och civilsamhälle: Miljöorganisationers interaktion med 
statliga och politiska organisationer. 
4 Regeringens skrivelse 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling: Ekonomisk, social och miljö-
mässig. Sammanfattning. 
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av föreningens verksamhet, däremot uppstod Miljöbiblioteket helt utan statligt eller kommunalt initia-
tiv. Motsatsförhållandet finns alltså om man ser till initiativet, men inte målsättningen - en hållbar ut-
veckling.  

En inriktning inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap är studier av bibliotek utifrån ett 
samhällsperspektiv. Denna uppsats är hemmahörande i den inriktningen. 

1.2 Syfte och problemställning 
Syftet är att ta reda på om biblioteksverksamhet inom civilsamhället kan anses utgöra ett komple-
ment till offentlig verksamhet. För att uppnå syftet kommer resultatet analyseras utifrån Ulrich Becks 
teori om risksamhället (se: 4 Teori). 

Utifrån syftet utvecklas en mer precis problemställning: 

Hur kan Miljöbibliotekets verksamhet sägas komplettera kommunal miljöpolitik? 

För att besvara problemställningen kommer följande tre frågeställningar att användas5: 

Fråga 1. Vilken är Miljöbibliotekets uppgift i arbetet för en hållbar utveckling? 

Fråga 2. Vilken är Malmö stads uppgift i arbetet för en hållbar utveckling? 

Fråga 3. Vilka likheter respektive skillnader återfinns mellan svaret på fråga ett och fråga 
två?  

För att besvara frågeställningen används empiriskt material från ett ideellt bibliotek samt från offentlig 
verksamhet, material som båda har en inriktning mot miljöfrågan/hållbar utveckling. Denna samstäm-
mighet i de två empiriska materialen innebär förvisso en begränsning av resultatet till att vara bundet 
till miljöfrågan. 

1.3 Avgränsningar 
Eftersom jag har valt endast ett bibliotek är det möjligen rimligt att fråga sig om detta allena kan an-
ses representera andra bibliotek inom civilsamhället. Undersökningen avser dock inte att besvara den 
frågan, utan nöjer sig med att visa på hur det kan förhålla sig i ett enstaka fall. Att ett delvis annor-
lunda resultat skulle kunna följa utifrån ett annat enskilt fall ska därför inte glömmas bort. 

Eftersom studien innehåller inslag av jämförelse mellan offentlig verksamhet och ideell biblioteksverk-
samhet är en väsentlig fråga vad som ska vara vägledande i jämförelsen: finns någon gemensam näm-
nare som gör en jämförelse mellan parterna möjlig och vilken är den i så fall? Med gemensam näm-
nare tänker jag t.ex. på folkbibliotekens miljöhyllor contra innehållet i Miljöbibliotekets hyllor. Att 
begränsa sig till endast en sådan aspekt av det möjliga studieområdet skulle dock leda till att andra 
aspekter hamnar utanför studien, medan denna studie har som mål att ta ett helhetsgrepp på valt bib-
liotek. Studien är alltså i behov av en nämnare som tar fasta på hela, eller åtminstone större delen av, 
Miljöbibliotekets verksamhet och som samtidigt går att relatera till verksamhet inom offentlig sektor. 

                                                 

5 Hållbar utveckling är benämningen på en vägledande princip som arbetats fram inom FN och som många stater, 
bl.a. Sverige, följer i sitt miljöarbete. Begreppet beskrivs under avsnitt 3.6 i denna uppsats. 
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För val av jämförande länk har jag vägletts av Miljöbibliotekets definition av sig självt, ”En mötes-
plats för hållbar utveckling”, och i denna tagit fasta på just hållbar utveckling. Jag kommer att upp-
fatta hållbar utveckling som ett paraplybegrepp för biblioteket, under vilket verksamheten i stort 
ska inordnas, och inte som en enstaka aspekt av verksamheten. Även den svenska staten säger sig 
ha en uppgift att fylla för den hållbara utvecklingen, liksom enskilda kommuner. Vi har alltså här att 
göra med en och samma målsättning som båda parter har anslutit sig till. 

Att jag i undersökningen väljer att se offentlig och ideell verksamhet som jämförbara innebär däremot 
inte att de ska betraktas som likvärdiga. För det är det alltför mycket som skiljer sfärerna åt, inte 
minst beträffande de ekonomiska förutsättningarna. Jämförelsen kan därför inte vara av kvantitativ 
art, inte ha något av tävlan över sig. Vad det däremot handlar om är att undersöka om det finns kva-
litéer hos Miljöbiblioteket som inte offentlig verksamhet erbjuder. 

Att ta fasta på begreppet hållbar utveckling är naturligtvis i sig en skarp avgränsning. Kanske skulle 
en delvis annorlunda studie ta form om en annan gemensam nämnare valdes, som t.ex. miljöinforma-
tion. Jag tror dock att den valda avgränsningen är den mest generösa, helt enkelt därför att den inte 
utesluter enskilda aspekter, som t.ex. miljöinformation. Dessutom är den, som nämnts, analog med 
Miljöbibliotekets egen definition. 

Miljöbiblioteket är förvisso ett specialbibliotek, men studien tar inte fasta på den sorteringen, utan på 
biblioteket som ideellt bibliotek. Inte heller omfattar studien andra icke-statliga föreningar med an-
knytning till biblioteksområdet, vars syfte inte är informationsförmedling - som t.ex. SAB, Sveriges 
Allmänna Biblioteksförening. 

Uppsatsen omfång är större än vad som är vanligt. Till detta finns flera förklaringar. Studien tar av-
stamp i diskussionen kring civilsamhället som komplement till statlig politik. Eftersom diskussionen 
därmed ges en för uppsatsen central position är det motiverat med en kort genomgång av den samt 
också visa på inre motsättningar. Eftersom jag inte funnit några tidigare studier som betonar bibliote-
ket som del av civilsamhället anser jag det nödvändigt att redogöra för begrepp som civilsamhälle, 
NGO6 och ideell sektor för att härigenom veta vad som utmärker den typ av biblioteksverksamhet 
som här undersöks. Bakgrundsavsnittet ges stort utrymme också pga. av redogörelse för och pro-
blematisering av begreppet hållbar utveckling. Begreppet är stort till sitt innehåll, och är inte helt 
oproblematiskt att omsätta i praktiken. En relativt utförlig genomgång av begreppet föranleds av att 
hela det empiriska materialet är knutet till begreppet och vad det syftar åt. I analys och diskussion 
ges Ulrich Becks teori stort utrymme. Jag anser Becks tankar vara i högsta grad relevanta för upp-
satsens inriktning, varför ett användande av den mer som en kommentar till resultatet vore ett miss-
hushållande med resurser. I stället används teorin som ett kraftfullt och konkret verktyg för att analy-
sera ett förhållandevis omfattande resultat. Studien är av komparativt slag, och analysen ska göras 
utifrån en jämförelse av två empiriska material. De två verksamheter som undersöks är därtill omfat-
tande. Resultatet återspeglar vision respektive implementering av programmet för en hållbar utveck-
ling i hela Miljöbibliotekets verksamhet, och hela Malmö stads miljöarbete. Vid analysen tolkas 
resultatet, något som föranleder mig att också redovisa vad tolkningarna grundar sig på. 

                                                 

6 Med NGO avses Non-Governmental Organization. Se: avsnitt3.4. 
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1.4 Tidigare forskning 
1.4.1 Inledning 

I undersökningen används såväl empiriskt material som forskningsmaterial. Insamling och urval av 
empiriskt material redovisas under kapitel 2 Metod, avsnitt 2.1. Presentationen av materialet görs 
under kapitel 5 Resultat. I detta avsnitt, 1.4, ges en översikt av forskningsmaterialet, med avseende 
på institutioner och enskilda forskare som studerat civilsamhället. Undantagen är Ulrich Beck, som 
redogörs för i ett separat kapitel - 4 Teori. 

Urvalet av forskningsmaterial har till stor del avgjorts av materialets ålder: till övervägande del består 
det av texter producerade under 2000-talet. Undantag finns, t.ex. Marie Månsons bok Världens 
NGO, som trots ringa omfång rymmer en utförlig beskrivning av vad en NGO är. Urvalet har också 
påverkats av att det är svenska förhållanden som ska undersökas. Även här finns undantag: utifrån 
det faktum att civilsamhället ofta omtalas som en global aktör har ett internationellt perspektiv häm-
tats från Mary Kaldors bok Det globala civilsamhället: Ett svar på krig. 

Inom den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen är historiska bibliotekstyper inom 
civilsamhället väl representerade.7 Däremot är studier kring dagens bibliotek inom civilsamhället färre 
till antalet. Vid sökning på databaser med internationell täckning har jag funnit mycket få studier gjor-
da på bibliotek inom dagens civilsamhälle, och ingen som jag kunnat relatera till denna studie. Biblio-
teks- och informationsvetenskapen är ett tvärvetenskapligt ämne, och teoretiskt material kommer att 
hämtas från ämnen inom vilka det bedrivits forskning kring civilsamhället och dess ideella sektor, 
såsom sociologi och företagsekonomi. Övervägande delen av forskningsmaterialet har hittats via 
katalogerna på Högskolan i Borås och Borås stadsbibliotek. 

1.4.2 Historik 

Historiskt sett finns i huvudsak två traditioner inom vilka kunskap om den svenska ideella sektorn har 
vuxit fram: folkrörelseforskning samt studier som fokuserat på de korporativa8 processerna mellan 
organisationerna och staten. Fram till 1980-talet kom forskarna främst från statsvetenskap och so-
ciologi. Ideella organisationer som producenter av välfärdstjänster har fått speciell uppmärksamhet i 
de två senaste decenniernas forskning om ideella organisationer. Inledningsvis växte denna forskning 
fram i främst USA och Storbritannien, men återfinns under senare tid på många andra håll i världen.9 
I alla svenska arbeten återfinns influenser från forskare från andra länder.10 

Filip Wijkström (docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm) och Tommy Lund-
ström (professor i socialt arbete vid Stockholms universitet) urskiljer fyra teoretiska fält som vuxit 
fram inom svensk forskning och debatt 1980- och 1990-talen: 

* Studier av de nya sociala rörelserna och dess betydelse för samhällsutvecklingen. 

                                                 

7 Se stycket som inleder avsnittet om Miljöbiblioteket under Bakgrund, 3.5.1. 
8 Med korporativism avses ett politiskt system där statens uppgifter helt eller delvis övertagits av korporationer. 
9 Wijkström, Filip & Lundström, Tommy 2002. Den ideella sektorn: Organisationerna i det civila samhället, s. 
24. 
10 Ibid., s.52-57. 
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* Fältet mellan organisationsteori och institutionell teori, bl.a. organisatoriska fenomen i det civila 
samhället. 

* Studier av korporativa inslag i samhället, dess effekter på stat och förvaltning. 

* Den dynamiska debatt som i Sverige uppstod i början av 1990-talet kring begreppet civilsamhäl-
le.11 

Utan att ha närmare kännedom om dessa fält är det svårt att veta vilket/vilka som denna studie när-
mast kan relateras till. Möjligen är det samtliga, fastän fält två upplevs som mest avlägset, medan fält 
fyra utgör den fond till studien som omtalas i 1.1 Problembeskrivning. 

1.4.3 Institutioner och enskilda forskare 

Marie Månson (se: 1.4.1) har arbetet på Utrikespolitiska institutet med frågor om NGO på interna-
tionell nivå. 

Vid London School of Economics and Political Science. Där drivs ett Global Civil Society-program 
som leds av professor Mary Kaldor.12 Kaldor är inte enbart forskare, utan har också varit aktiv i 
sociala rörelser i Europa. Ur hennes senaste bok, Det globala civilsamhället: Ett svar på krig, 
kommer jag bl.a. att hämta en redogörelse för begreppet civilsamhälle. 

Också på Johns Hopkins University i USA bedrivs forskning kring civilsamhället. I det internatio-
nella forskningsprojektet The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project ingick ett 
stort antal länder, bl.a. Sverige.13 Den svenska delen av studien ligger till grund för delar av boken 
Den ideella sektorn: Organisationerna i det civila samhället av Filip Wijkström och Tommy 
Lundström. Wijkström doktorerade 1998 i den svenska ideella sektorn, Lundström forskar bl.a. om 
den ideella sektorn. Boken ger en synnerligen uttömmande beskrivning av den svenska ideella sek-
torn. Av den litteratur jag tagit del av i ämnet intar denna en klass för sig: den rymmer såväl ett hel-
hetsgrepp som skärskådande fördjupningar. 

I Sverige bedrivs nämnda forskning bl.a. vid SCORE (Stockholms centrum för forskning om offentlig 
sektor).14 Här återfinns sociologen Magnus Boström, som är författare och redaktör för flera av ver-
ken som används i denna studie. Boström har bl.a. forskat kring den svenska miljörörelsen och dess 
relation till staten. Också vid Sköndalsinstitutet har under 1990-talet studier bedrivits kring det civila 
samhällets och dess aktörer inom områden som vård, skola och omsorg.15 

1.4.4 Enskilda studier 

I Sverige genomfördes åren 1997-2000 den omfattande Demokratiutredningen. I sitt slutbetänkande 
skriver utredarna att man delvis försöker ”lösgöra diskussionen om den svenska demokratin från 
dess dominerande bindning till stat, kommun och representativ demokrati för att starkare knyta an till  

                                                 

11 Wijkström & Lundström 2002, s. 52-57. 
12 http://www.lse.ac.uk/collections/ccs 
13 http://www.jhu.edu/cnp/ 
14 http://www.score.su.se 
15 Wijkström & Lundström 2002, s. 94. 
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det civila samhället”. I Demokratiutredningen betonas det civila samhället och människors egna orga-
nisationer mer än vad man gjort i tidigare liknande utredningar. Också betydelsen av nya sociala rö-
relser i det svenska samhället lyfts fram, vilket skiljer denna utredning från tidigare makt- och demo-
kratiutredningar.16 Demokratiutredningen har genom sitt omfång en given plats i den svenska diskus-
sionen om civilsamhället. Jag kommer att återvända till den under avsnittet som behandlar civilsam-
hällets diskurs. 

Sociologen Adrienne Sörbom har utifrån Ulrich Becks teoretiska perspektiv studerat hur människor 
uppfattar sina möjligheter att agera politiskt på miljöområdet. Den studien återkommer jag till under 
Diskussion, liksom  den av sociologerna Måna Mårtensson och Paul Fuehrer, som 1998 studerade 
hur miljölösningar som initieras från kommunalt håll tas emot av medborgarna. 

Ett väsentlig beståndsdel i min uppsats är begreppet hållbar utveckling. Eva Sandstedt för en intres-
sant diskussion kring begreppet i anslutning till byggandet av bostadsområdet Västra hamnen i 
Malmö. Också den studien kommer jag att återvända till i diskussionen. Eva Sandstedt är docent vid 
Institutet för urban- och bostadsforskning samt sociologiska institutionen vid Uppsala universitet. 

Vid institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås skrevs 1999 en 
magisteruppsats med namn Gröna bibliotek. Maria Flygh och Karin Ljungklint redovisar i uppsatsen 
vad som kan känneteckna miljöpolicyn på miljöinriktade bibliotek. Man utgår från Miljöbiblioteket i 
Lund och det numera nedlagda, från politiskt håll initierade, Stockholms Miljöbibliotek. Syftet är 
alltså ett annat än vid denna studie och innehåller material kring Miljöbiblioteket som jag inte kommer 
ta upp. Är man intresserad av Miljöbiblioteket kan den därför rekommenderas. 

1.5 Disposition 
I kapitel 2, Metod, redogörs för tillvägagångssätt vid insamling och urval av materialet. Här beskrivs 
det tillvägagångssätt som används för att strukturera och analysera resultatet. 

I kapitel 3, Bakgrund, ges en inblick i den diskurs kring civilsamhället som utgör fond till studien. Här 
ges också ingående definitioner av begreppen civilsamhälle, ideell sektor, non-governmental or-
ganization samt hållbar utveckling. Olika aspekter av Miljöbibliotekets verksamhet beskrivs kort-
fattat, liksom svenska statens strategi för arbetet med en hållbar utveckling. 

Kapitel 4, Teori, innehåller en koncentrerad redogörelse av den teori som kommer att användas vid 
analysen. Teorin består av ett urval av de tankegångar som sociologen Ulrich Beck lade fram i boken 
Risksamhället och sedan utvecklade i bl.a. boken Att uppfinna det politiska. 

I kapitel 5 presenteras undersökningens resultat. Detta utgörs av Miljöbibliotekets respektive Malmö 
stads vision för och implementering av arbetet för en hållbar utveckling. Avsnittet avslutas med en 
jämförelse mellan delresultaten från de två undersökningsenheterna. 

I kapitel 6 analyseras resultatet utifrån Ulrich Becks teori. Parallellt med analysen för en diskussion 
kring denna. 

                                                 

16 Wijkström & Lundström 2002, s. 34-35. 
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I kapitel 7 redovisas undersökningens slutsatser. 

Kapitel 8 är en sammanfattning av hela uppsatsen. 

I kapitel 9 anges de referenser som använts, uppdelade i otryckta, tryckta och elektroniska. 
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2 Metod 

2.1 Metod för insamling och urval av empiriskt material 
I september 2004 kontaktade jag Miljöbiblioteket i Lund; syftet var då att bilda mig en uppfattning 
om vad för slags undersökning som var möjlig att göra om stället. Jag blev genast inbjuden till att 
göra ett personligt besök på biblioteket, vilket också skedde. Från detta besök fick jag med mig, 
förutom ett allmänt intryck av biblioteket, också en mängd interna dokument samt anteckningar av 
vad som berättats för mig av bibliotekets medarbetare. Efter besöket fortsatte insamling av material, 
dels genom artiklar funna via Artikelsök och Mediaarkivet, dels genom föreningens hemsida; men 
också genom att biblioteket sände dokument till mig via post och e-post. Fram till maj 2005 har jag 
också haft sporadisk telefonkontakt med biblioteket, varvid ytterligare data har insamlats i mindre 
mängd. 

Insamlingen av dokument från Miljöbiblioteket har gått lätt och mängden varit överskådlig. Därför 
har heller inte urvalet av de dokument som skulle användas för undersökningen vållat några problem. 

Det allmänna intryck jag fick vid besöket på Miljöbiblioteket används inte som material, eftersom 
studien utgår från textdokument, och inte observation. För övrigt kan sägas att man på Miljöbibliote-
ket har varit påtagligt tillmötesgående vid våra kontakter och som leverantör av information. 

Urval av material från den offentliga sektorn har inte gått lika enkelt som från Miljöbiblioteket. Ett 
första urval har föranletts av en regeringsformulering: 

Kommunerna har en central roll i arbetet för en hållbar utveckling. Det är här som nationell 
lagstiftning och globala åtaganden i många fall ska omsättas i praktisk handling. Den kom-
munala planeringen är ett viktigt redskap i arbetet mot ett hållbart samhälle.17  

Formuleringen tas som motiv för att utesluta statlig nivå och landstingsnivå. För att ta reda på vad 
som görs inom offentlig sektor för en hållbar utveckling begränsades därför urvalet till den kommuna-
la nivån. Det är emellertid en mycket stor del av en kommuns verksamhet som kan sorteras under 
begreppet hållbar utveckling. T.ex. innefattar begreppets sociala dimension vad som utförs i namn av 
vård och omsorg. Men enligt problemställningen så ska endast kommunal miljöpolitik undersökas; 
sålunda har det kommunala materialet avgränsats till miljödimensionen av begreppet hållbar utveck-
ling, medan den sociala och ekonomiska dimensionen fallit.18 

Vid val av kommunal undersökningsenhet strävade jag efter geografisk överensstämmelse - sålunda 
vore Lunds kommun bäst lämpad för ändamålet. Av Mats Hagberg på Miljöförvaltningen i Lund fick 
jag dock fått veta att man från hemsidan hade avlägsnat en stor mängd information om kommunens 
arbete för hållbar utveckling. Denna information sades vara inaktuell (från 1997) och ny väntades 
vara publicerad först till hösten 2005.19 Av en ”Strateg hållbar utveckling” på Region Skåne (det  

                                                 

17 Regeringens skrivelse 2003/04:129, s. 26. 
18 Den ekonomiska och sociala dimensionen kommer ändå att beröras under Diskussion, där jag avser att granska 
kommunens sätt att omsätta begreppet hållbar utveckling i praktiken. 
19 Telefonsamtal med Mats Hagberg, Lunds kommun 2005-03-31. 
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ombildade landstinget) hade jag vid denna tid fått veta att Malmö stad var en kommun som hunnit 
långt i arbetet för en hållbar utveckling.20 Jag kontaktade då Malmö stad, som ju även ligger geogra-
fiskt nära Lund, med frågan vad kommunen gör för miljön i arbetet för hållbar utveckling. Jag kopp-
lades till Lars Nerpin vid Miljöförvaltningen, projektledare för Malmö stads Miljöprogram. Han upp-
gav sig ha material som skulle kunna besvara den frågan.21 Det mest omfattande av de dokument 
som jag blev tillsänt, Miljöprogram för Malmö stad 2003-2008: Plattform för ekologiskt håll-
bar utveckling, har jag låtit varit vägledande för urvalet av material från den offentliga verksamheten. 

Eftersom analysmetoden innefattar en jämförelse mellan de två empiriska materialen, i vilken biblio-
teksverksamhet utgör en referenspunkt, ska också urvalet av material följa denna princip. En hel-
hetsbeskrivning av Malmö stads uppgift för miljön i en hållbar utveckling omfattas således inte av 
metoden, utan endast vad som kan förväntas av biblioteksverksamhet häri. Med vad kan då sägas 
förväntas av sådan? Jag har här valt att begränsa mig till information och utbildning. Det är också 
ett av de åtta insatsområden som implementeringen av Malmö stads arbete för en ekologiskt hållbar 
utveckling är uppdelat i.22 De övriga sju omfattas sålunda inte av detta urval. 

Beträffande utbildning kvarstår dock ett problem. Ett bibliotek kan förväntas undervisa i informa-
tionssökning, men inte i t.ex. kompostläggning. Därför har jag begränsat urvalet av Malmö stads ut-
bildningssatsningar för en ekologiskt hållbar utveckling till sådan som handlar om att informera. I 
detta begrepp innefattar jag, förutom informationsförmedling och vägledning vid informationssökning, 
även utställningar, program, debatter, föredrag samt samarbeten av olika slag där ett utbyte av infor-
mation är ett väsentligt inslag. 

Nu finns ju även den möjligheten att Miljöbiblioteket skulle kunna ägna sig åt sådant som inte förvän-
tas av ett bibliotek. Detta skulle kunna skapa problem vid jämförelsen mellan den ideella och den 
kommunala verksamheten, eftersom annan verksamhet än sådan inte omfattas av urvalet av det 
kommunala materialet. För att undvika detta problem kommer även urvalet av materialet från Miljö-
biblioteket att begränsas till verksamhet som går att relatera till att informera. 

Trots dessa garderingar kvarstår en otydlighet som jag menar är svårt att komma ifrån. Att omfatta 
samtliga informationsyttringar som kan återfinnas inom en kommuns verksamhet låter sig inte göras 
inom tidsramen för en sådan här studie. En avgränsning av urvalet måste alltså göras, något som 
medför att en heltäckande bild av nämnda yttringar inte kommer att göras. Här vill jag återknyta till 
problemställningen: Hur kan Miljöbibliotekets verksamhet sägas komplettera kommunal miljö-
politik?. Ordet ”kan” får en särskild innebörd med avseende på resonemanget: Med ett annat, full-
ständigare, urval skulle möjligen Miljöbiblioteket sägas kunna komplettera kommunal miljöpolitik på 
ett annat sätt. 

För att minska graden av godtycke i denna flytande avgränsning har urvalet grundats på vilka verk-
samheter som Malmö stad självt väljer att lyfta fram i sitt Miljöprogram. De verksamheter som ges 
mest utrymme i programmet ges även mest utrymme i denna uppsats. Om dessa verksamheter har 
jag samlat material som inte är återgivet i Miljöprogrammet; det har skett främst via respektive hem-
                                                 

20 Telefonsamtal med Katarina Pelin, Region Skåne 2005-03-21. 
21 Telefonsamtal med Lars Nerpin, Malmö stad 2005-04-01. 
22 De övriga insatsområdena är: trafik och transporter, energiförsörjning, dricksvatten och avloppsvatten, bebyg-
gelse, biologisk mångfald, varor och tjänster samt avfall och återvinning. 
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sidors hemsida. Detta innefattar t.ex. biblioteks- och museiverksamhet, däremot inte t.ex. förskole-
verksamhet. 

En avgränsning i omvänd riktning görs också: Eftersom kommunens verksamhetsområde är lokalt, 
omfattar metoden inte sådan verksamhet hos biblioteket som sträcker sig utöver det lokala, som t.ex. 
internationell verksamhet. Om verksamheter som stadsplanering och internationell verksamhet ändå 
omnämns i texten innebär inte att de medtas i den jämförelse som omtalas under steg 3. Hur denna 
jämförelse kommer att gå till sammanfattas under avsnitt 2.2, samt redogörs utförligare för i inled-
ningen till avsnitt 5. 

De två empiriska materialen härrör huvudsakligen från 2000-talet. Äldre material har använts till 
bakgrundsavsnittet. Också större delen av den litteratur som används är författad under innevarande 
millennium. Det markanta undantaget är Ulrich Becks Risksamhället från 1986 - en bok vars aktua-
litet befästs genom att den ännu används som referens i samhällsteorin. 

Genom samtal med representanter för Miljöbiblioteket i Lund och Malmö stadsbiblioteks miljöbib-
lioteket har kompletterande uppgifter inhämtats. 

För att få fram resultatet ur materialet kommer dokumentanalys att användas. En genomläsning 
kommer att göras av samtliga insamlade dokument. Härvid kommer två aspekter avgöra urvalet av 
data. 1. Denna ska innehålla uppgifter om vilken vision man har för sin uppgift i arbetet med en håll-
bar utveckling. 2. Den ska berätta något om hur visionen implementeras/avses att implementeras. 
(Med ”man” avses här Miljöbiblioteket i Lund respektive Malmö stad.) 

2.2 Metod för strukturering och analys av resultat 
Tillvägagångssättet är uppdelat i tre steg: 

Steg 1. Undersökningen inleds med att ta reda på vilken som är Miljöbibliotekets uppgift i arbetet för 
en hållbar utveckling. 

Steg 2. Detta steg består i att ta reda på vilket som är Malmö stads uppgift i arbetet för en hållbar 
utveckling. 

Steg 3. Här ska en jämförelse göras mellan resultaten från steg 1 och 2. Vid jämförelsen utgörs ut-
gångspunkten av resultatet från steg 1, mot vilket resultatet från steg 2 ska ställas. Härigenom ska det 
framkomma vad som i Miljöbibliotekets uppgift som inte återfinns i Malmö stads. Steg 3 syftar inte 
till att belysa ur vilken aspekt som Malmö stad kan sägas komplettera Miljöbiblioteket, även om 
detta ändå kommer att kunna utläsas av resultatet. Syftet med studien är ju inte att ta reda på om 
offentlig verksamhet kan anses utgöra ett komplement till civilsamhället, utan tvärtom. 

Med ”uppgift i arbetet” åsyftas endast externt inriktad verksamhet - inte intern, så som t.ex. perso-
nalutbildning eller forskning. Tanken är att fånga det arbete som riktar sig direkt mot samhället. 

De slutsatser som kommer att dras baseras till övervägande del på textdokument; enstaka data för-
väntas inhämtas via samtal. Den tid som står till förfogande för uppsatsen medger inte kontakt med 
berörda verksamheter för att erhålla kommentarer till dragna slutsatser. 
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Analysen kommer att genomföras med stöd av Ulrich Becks teorier (se kapitel 4, Teori). Min läsning 
av Beck innebär att jag anpassar hans teori till uppsatsens frågeställning, vilket betyder att jag inte 
kommer att använda mig att Becks teori som helhet, utan endast delar av den. Innehållet i Becks 
texter ligger på en förhållandevis abstrakt nivå i. Han målar gärna i stora drag och uttalar sig gärna 
generellt om samhällsskeenden. Stora förväntade händelser sammanfattas i ett par meningar. För att 
teorin ska få fotfäste i empirin kommer vid analysen stoff från bakgrundsavsnittet att användas i 
kombination med teorin, som en länk. 
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3 Bakgrund 

3.1 Diskursen om civilsamhället 
3.1.1 Inledning 

Debatten om civilsamhället är omfattande. Denna genomgång strävar inte att ge en uttömmande bild, 
utan vill snarare återspegla det generella tonläget i debatten. Vissa spår kommer att följas, ett antal 
nedslag göras. Framförallt är det svenska förhållanden under de senaste tjugo åren som berörs. Dis-
kussionen utgör, som tidigare nämnts, en fond för undersökningen, varför enskildheter i denna 
genomgång inte kommer att avgöra undersökningens genomförande. Först ett par ord om tolkningen 
av debatten. 

I avsnittets rubrik används ordet diskurs. I själva verket rör det sig om två diskurser, som sinsemel-
lan skiljer sig åt. I den politiska diskursen tillmäts begreppet civilsamhälle generellt en positiv ladd-
ning, inte sällan kopplat till en ljus framtid. Den akademiska diskursen rymmer en problematisering 
av begreppet - som ofta utfaller till dess nackdel. Det finns alltså en motsättning mellan forskares och 
politikers uppfattning om begreppet. Men motsättningen rymmer också en växelverkan mellan par-
terna i den mån som de olika uppfattningarna speglas mot varandra, varvid utbyte av idéer äger rum. 
Jag kommer nedan att kommentera båda diskurserna i hopp om att belysa såväl motsättning som 
spegling. 

Vidare: När man tar del av de uttalade förväntningarna och positiva omdömena kring civilsamhället 
och dess organisationer tror jag det är viktigt att komma ihåg en sak: biblioteksverksamheten inom 
sektorn är försvinnande liten jämfört med t.ex. vården eller folkbildningen. Och när en politiker fäller 
ett omdöme om sektorn tror jag att denne i många, men inte alla fall, utgår från sektorn i dess befint-
liga skick. Är det så, bör man därför inte anta att uttalandet grundar sig på biblioteksverksamheten 
inom civilsamhället. Å andra sidan så är många av uttalandena av framåtblickande karaktär. Intrycket 
ges att politikern ser stora möjligheter med den ideella sektorn, men utan att ange vilka gränserna är 
för dessa möjligheter. Och kanske att informationsverksamhet inom civilsamhället faller inom dessa 
gränser? Med denna reflexion ville jag endast göra påmint om att man, utifrån ett biblioteksperspek-
tiv, inte ska dra för stora växlar på den pågående debatten - men heller inte för små. Nu över till 
själva redogörelsen för diskussionen. 

3.1.2 Politikers syn på civilsamhället 

I samband med Berlinmurens fall och den demokratiska utvecklingen i Latinamerika under 1980-
talet skedde en enorm tillväxt inom såväl den offentliga debatten som forskningen om det civila sam-
hällets existens och roll i det moderna samhället.23 

Under 1980 och -90-talen omformuleras den svenska politiken gentemot de ideella organisationerna. 
Det gällde bl.a. synen på organisationernas förhållande till staten och dess roll som serviceproducen-
ter.24 Wijkström och Lundström menar att det i den offentliga debatten framhävs att människors ide-
ella engagemang och arbete ofta kan vara av helt avgörande betydelse för samhället som helhet. Man  

                                                 

23 Wikström &Lundström 2002, s. 69. 
24 Wikström &Lundström 2002,  s. 200. 
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tar slutbetänkandet från 1986 års stora folkrörelseutredning som exempel. I detta redogörs för ett 
par viktiga utgångspunkter för arbetet: ”Människors engagemang i föreningar är ett grundläggande 
inslag i den svenska demokratin. Detta engagemang har en viktig roll i förnyelsen av den svenska 
välfärden.”25 

I den s.k. Demokratiutredningen, färdig 2000, återfinns synpunkten att det civila samhället måste 
betonas och uppvärderas för att en fortgående demokratisk utveckling ska kunna befrämjas. Kärnan 
i civilsamhället sägs utgöras av ”organisationer som tar egna initiativ för att hävda medborgarnas in-
tressen”. Bland annat anges de krympande statliga finanserna som skäl för denna uppvärdering; det 
sägs att välfärdsstaten i framtiden inte kommer att kunna möta alla de krav som nya generationer 
medborgare ställer.26 

Med utgångspunkt i de förändringar inom vård, skola och omsorg som genomfördes i det svenska 
samhället under 1980- och 1990-talet pekade man i Demokratiutredningen på att offentliga monopol 
hade brutits ”så att brukare kan lämna verksamheten i offentlig regi och öppna ‘eget’ i privat regi, 
kooperativ eller annan ideell regi […] Civilsamhället har kommit att nytolkas som ett sätt att höja 
kvaliteten i såväl demokratin som välfärdsstaten”.27 

Något av civilsamhällets skiftande innebörd märks när regeringar från skilda block talar om den ide-
ella sektorn. I den socialdemokratiska regeringsförklaringen 1988 sägs t.ex. att: ” Folkrörelserna, 
inte minst ungdomsorganisationerna och idrottsrörelsen, utför ett värdefullt arbete som skall stödjas 
och underlättas”. I den borgerliga regeringsförklaringen 1992 heter det däremot att: ”De frivilliga och 
ideella organisationernas insatser inom bl.a. folkrörelser som idrottsrörelsen, kyrkorna och de fria 
samfunden spelar en ovärderlig roll i ett gott samhälle.”28 Det är en påtaglig skillnad mellan ”värdefullt 
arbete” och ovärderlig roll”. 

I början av 90-talet gjorde den borgerliga regeringen begreppet civilsamhälle och tankarna kring det 
till ett viktigt inslag i sin politik. I debatten ställdes det civila samhället mot den svenska välfärdssta-
ten.29 Regeringen drev en i jämförelse offensiv politik för att främja den ideella sektorn, t.ex. i dess 
roll som producent av välfärdstjänster.30 Man uttrycker sig bl.a. på följande sätt:  

Låt medborgarna ta ett större ansvar för sin närmiljö, öka valfriheten genom att släppa in fri-
villigorganisationer som komplement till eller ersättning för den offentliga servicen. Undan-
röj onödiga hinder som skiljer de offentliga, privata och ideella sektorerna åt. Bryt upp onö-
diga gränser mellan den offentliga sektorn, den privata sektorn och den ideella sektorn.31 

När sedan den socialdemokratiska regeringen tillträder 1994 väljer den att i stället betona sektorns 
betydelse för demokrati och mobilisering av medborgarna.32 En i sammanhanget intressant förändring 
skulle ändå komma att ske inom socialdemokratin under de följande åren. Under 2000-talets första  

                                                 

25 SOU: 1987:33, s. 14. Citerat i Wijkström & Lundström 2002, s. 93. 
26 SOU 1999:84, s. 27-28. 
27 SOU 2000:1, s. 57-58. Citerat i Wijkström & Lundström 2002, s. 34. 
28 Wijkström & Lundström 2002, s. 203. 
29 Ibid., s. 57-58. 
30 Ibid., s. 206. 
31 Ur ett pressmeddelande från den borgerliga regeringen 1993. Citerat i Wijkström & Lundström 2002, s. 207. 
32 Wijkström & Lundström 2002, s. 207. 
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år har den socialdemokratiska regeringen valt att utveckla en s.k. ”folkrörelse-politik”.33 Ett uttalande 
av Göran Persson vid denna tid illustrerar väl hur man här närmat sig en uppvärdering av den ideella 
sektorn som liknar ett borgerligt synsätt, samtidigt som man uttalat vänder sig från det inslag av vinst-
intresse som ett sådant får förmodas rymma: 

[…] regeringen kommer att utreda möjligheten att simulera företag som arbetar inom vård 
och omsorg och utbildning. Dessa företag är s k non-profit, d v s icke vinstutdelande, före-
tag. På så sätt får vi ett alternativ, ett privat alternativ. Man får mångfald men det är inte 
vinsten som är drivkraften. De vinster som skapas används för att utveckla arbetsplatserna, 
metoderna och personalen. De går tillbaka in i verksamheten. Där ligger framtiden, tror jag.34 

Diskussionen om civilsamhället har förts inte bara på nationell, utan även kommunal nivå. På dåva-
rande Kommunförbundet tog man 1999 fram en rapport med titeln Välfärd i samverkan - om 
kommunerna och frivilligsektorn. I förordet till rapporten står: 

Frivilligsektorn och dess organisationer har tilldragit sig ett successivt ökande intresse un-
der 1990-talet. De har allt oftare lyfts fram och pekats ut som en kraft och en resurs som är på 
väg att inta en mera central roll i välfärdssamhället. […] Inte minst för kommunerna är det 
viktigt att förutsättningslöst och kontinuerligt pröva hur samverkan med den frivilliga sek-
torn kan utökas och utvecklas. I vår långa folkrörelsetradition har de ideella organisationer-
nas existens ofta tagits för given liksom deras bidrag till välfärden. Mycket har dock föränd-
rats på senare år.35 

Ett exempel på den samverkan mellan kommun och ideell sektor som här omtalas kommer att visas 
under avsnitt 6.2 Samverkan i risksamhället.36 

3.1.3 Forskares och skribenters syn på civilsamhället 

I tider med statsfinansiella problem och växande kritik mot välfärdsstaten har den ideella sektorn i 
motsvarande grad uppvärderats, som vi sett både från höger och vänster. I politiska sammanhang får 
t.ex. frivilligorganisationer allt oftare förfrågningar om att ta över ansvaret för aktiviteter som sköts av 
staten.37 Ovan har jag uteslutande berört positiva värderingar av civilsamhället, vilket också tycks 
vara de som dominerar debatten. Men även negativa omdömen förekommer, fastän i mindre antal. 
Dessa ska dock inte glömmas bort i hyllningsfloden - inte minst har de en funktion i att hålla kvar 
debatten på en verklighetsnära nivå. Nedan redovisas ett antal ståndpunkter från den skeptiska fa-
langen. 

Sociologen Bengt Furåker hör till de som kritiserar begreppet för att vara en residualkategori: efter-
som en gemensam definition av begreppet saknas, kan det fyllas med allt möjligt. Som exempel pe-
kar Furåker på att det trots allt är en stor skillnad mellan familj och frivilligorganisationer.38 

                                                 

33 Ibid., s. 201. 
34 Tal vid kommunalarbetareförbundets kongress 2001-05-28. Citerat i Wijkström & Lundström 2002, s. 205 
35 Wijkström & Lundström 2002, s. 30. 
36 Flera av citaten i avsnittet innehåller ordet ”sektor”. Ordet har i politiska sammanhang ofta en annan innebörd 
än här, som benämning på olika ansvarsområden för departementen. 
37 Boström 2000. 
38 Furåker, Bengt 1994. Systemskifte med förhinder? Sociologisk forskning, s. 50. 
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Det görs ibland gällande att det till begreppet civilsamhälle räknas organisationer som är såväl för 
som emot samhällsförändring. Detta är värt att notera, eftersom begreppet i många fall samman-
kopplas med just en (positiv) förändring av samhället. Det sägs bl.a. civilsamhället utgör en frizon 
mellan stat och marknad som erbjuder ett svängrum för organisationer och rörelser som inte nödvän-
digtvis är positiva för det omgivande samhället eller ett representativt demokratiskt system. Som ex-
empel på sådana ges kriminella gemenskaper, såsom motorcykelgäng och militanta politiska extre-
miströrelser.39 Bengt Furåker ansluter sig till denna ståndpunkt, och menar att det förekommer en 
idyllisering av det civila samhället: det tycks representera en dröm om det goda, det mänskliga, det 
fria och demokratiska snarare än att vara ett begrepp för att beskriva hur det faktiskt ser ut inom en 
viss samhällssfär. Furåker bygger sin ståndpunkt på att det inom civilsamhället återfinns inte enbart 
”fredliga element”, som familj och organisationer med världsförbättring i sikte. Här gömmer sig även 
våldshandlingar av olika slag: mord, misshandel och våldtäkter.40 

Att som ovan lyfta fram en glömd sida av civilsamhället är en form av kritik. En annan är att peka på 
verkningarna av den belysta delen av civilsamhället, föreningsverksamheten. T.ex. varnar Peter Alt-
man i boken Systemskifte för att myten om det folkrörelsedrivna samhället underminerar arbetarrö-
relsens tunga roll som kontraktspartner med staten och arbetsgivarna.41 I en artikel i tidskriften Clar-
té från 1995 utvidgar Mikael Nyberg kritiken till det globala civilsamhället. I detta förutsätts 
NGO:er sköta miljö och mänskliga rättigheter i tredje världen medan de lokala statsmakterna lamslås 
- allt i de transnationella företagens intresse. Nyberg hävdar att stater och storföretag vet att tolk-
ningsföreträdet och makten att vända utvecklingen alltid erövras underifrån. Det är därför som dessa 
anstränger sig för att själva bearbeta ”gräsrötterna”: den rörelse som förlorar sig i sammanträdesrum 
och mediekanaler rör sig snart inte mer.42 Vidare har de transnationella jättarna i stort sett inget emot 
de ideella organisationer som arbetar med miljön och Nord-Syd-frågor, menar Nyberg. Det som 
kallas globalisering och internationalisering är i själva verket en återkolonisering av kontinenterna i 
söder, och i denna process spelar välgörenhetsorgan samma roll som västerlandets missionärer hade 
förr.43 

3.1.4 Civilsamhället i Europa 

En analys av argument för respektive emot det civila samhället skulle förmodligen kunna göras lång. 
Detta är dock inte platsen för det. Vad man däremot kanske bör ha i åtanke då man tar del av de 
positivt laddade påståendena är att de i vissa fall är baserade på verkliga fakta, i andra fall mer har 
karaktären av utopi respektive dystopi. Jag vill avsluta detta avsnitt med att gå utanför Sveriges grän-
ser, med exempel på hur debatten kan ta gestalt ute i Europa. 

Sociologen Anthony Giddens ger i boken Tredje vägen ett förslag på hur socialdemokratin kan 
förnyas. Ett viktigt inslag i ”tredje vägens politik” är en samverkan mellan stat och civilsamhälle, samt 
att verka för ett aktivt civilt samhälle. Även inom EU pågår diskussionen om civilsamhället. År 2000  

                                                 

39 SOU 1999:84, sid 102. 
40 Furåker, sid 51. 
41  SOU 1999:84, sid 30. 
42 Nyberg, Mikael 1995. Vägskäl för miljörörelsen. Clarté, nr 4. 
43 Ibid. 
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höll t.ex. den förre ordföranden i EU-kommisionen, Romano Prodi, ett tal vid namn Mot ett europe-
iskt civilsamhälle.44 I detta uppmålas bilden av ett civilsamhället med samma status som institutioner 
med traditionellt större makt och inflytande: 

Jag tror Europa behöver en ny arbetardivision [sic!] med en mer demokratisk form av sam-
verkan - mellan civilsamhället och de andra aktörerna inblandade i beslutsfattande. Jag kallar 
detta nya partnerskap ”Network Europe”. Det betyder [att] EU-institutioner, nationella par-
lament, regionala och lokala myndigheter och det civila samhället samverkar på nya sätt: 
konsulterar varandra i en hel rad frågor, skapar, implementerar och genomför poltik tillsam-
mans. 

Påfallande i detta tal är frånvaron av konflikt mellan myndigheter och medborgarsammanslutningar. 
Prodis tolkning av civilsamhället är ”statsvänlig”, gjord i ett ovanifrån-perspektiv. För att utveckla 
resonemanget kan man utgå från följande citat, i vilket det kan sägas ha en neutral laddning, tilltalan-
de kanske för flertalet: 

Jag tror det är tid att göra klart att ”Bryssel” är vi alla. Europa sköts inte bara av de Europe-
iska institutionerna utan också av nationella, regionala och lokala myndigheter - och av 
medborgarorganisationer som NGOs”. 

Detta citat får en speciell betoning, när det längre fram i talet sägs att ”Europa har en nyckelroll att 
spela i ledarskapet i världen”. Säkerligen finns det ett antal medborgarorganisationer och NGOs som 
inte anser att Europa har en nyckelroll att spela för ledarskapet i världen. Med dessa avsnitt ur Ro-
mano Prodis tal vill jag visa på ett internationellt exempel på hur begreppet civilsamhället tillåts fyllas 
med en innebörd allt efter användarens behov - något som lyfter fram frågan vad civilsamhället egent-
ligen är. I nästa avsnitt vill jag därför föra en diskussion krig definitioner av begreppet, och som visar 
att det inte finns en rätt tolkning av det. 

Utifrån de positiva omdömena i den debatt som redogjorts för här kan man finna det befogat att un-
dersöka i vilken grad som staten har gått det civila samhället till mötes. Detta kommer jag att åter-
knyta till under kapitel 6, Analys och diskussion. 

3.2 Vad är civilsamhället? 
I litteraturen om civilsamhället anges detta ofta utgöra en tredje sfär av samhället där de två andra 
utgörs av stat respektive marknad. Det händer också att civilsamhället framställs kunna rymma allt 
sådant som inte går att placera i någon av de andra sfärerna - en definition som på grund av sin otyd-
lighet inte kommer att begagnas här. Vad jag har kunnat se, råder konsensus i att till civilsamhället 
räkna föreningslivet - däremot varierar åsikten huruvida man till samhällssfären ska räkna familjeliv 
och samliv. Utifrån denna skiljelinje gör Wijkström och Lundström en indelning av samhället i fyra 
stycken sfärer: Staten, näringslivet, ideell sektor och hushållssektor. I den sistnämnda ingår då famil-
je- och samliv, något som många andra väljer att - tillsammans med den ideella sektorn - räkna till 
civilsamhället.45 I denna undersökning kommer jag att följa Wijkström och Lundströms indelning, 
vilken i mina ögon innebär ett förtydligande av civilsamhällets innehåll - trots allt finns det påtagliga  

                                                 

44 Prodi, Romano 2000. Mot ett europeiskt civilsamhälle. 
45 Wijkström & Lundström, s. 57-58. 
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skillnader mellan en familj och en förening. När jag därför talar om civilsamhället i denna uppsats 
förstås den ideella sektorn, bestående av föreningar och organisationer, och inte familjeliv eller sam-
liv.  

Eftersom litteraturen om civilsamhället är omfattande kan man också finna stöd för sinsemellan mot-
sägande tolkningar. Vi har alltså att göra med en term med såväl otydligt innehåll som luddiga grän-
ser. Man kan förstås fråga om ett begrepp som på detta sätt kan fyllas med en innebörd helt efter 
användarens behov har någon funktion. Emellertid används begreppet flitigt, och jag tror att det 
handlar om att den som gör så också måste vara beredd på att uppge just sin tolkning. Mångtydighe-
ten i begreppet tycks, vad jag kunnat se, överlag vara accepterad. 

Mary Kaldor definierar civilsamhället som ”det medium genom vilket ett eller flera sociala kontrakt 
mellan människor, både kvinnor och män, och politiska och ekonomiska maktcentra förhandlas fram 
och reproduceras.”46 Definitionen rymmer indelningen i individ, politik och ekonomi som är ofta åter-
kommande i litteraturen kring civilsamhället, men också betoningen på kommunikation och handling 
är tydlig, liksom kopplingen till makten. Ett något mindre abstrakt sätt att definiera civilsamhället på 
är: ”som en sfär av social interaktion belägen mellan ekonomin och staten, sammansatt av framförallt 
den intima sfären (i synnerhet familjen), associationernas (i synnerhet de frivilliga) sfär, sociala rörel-
ser och offentliga kommunikationsformer”.47 Att placera civilsamhället mellan stat och marknad 
tycks, som i detta fall, vara gängse regel. ”Social interaktion” kan här ses beteckna den rörlighet som 
ofta förknippas med civilsamhället. Citatet säger också något om innehållet i samhällssfären: den 
rymmer såväl familj som föreningsliv. Förenandet av dessa två komponenter sker, som tidigare på-
pekats, inte helt oproblematiskt. Och kanske säger det något om den funktion av residualkategori 
som civilsamhällets stundtals tilldelas, som en låda som rymmer allt. 

Nedan följer Mary Kaldors presentation av olika versioner av civilsamhället.48 Den ska inte uppfattas 
som uttömmande, men heller inte godtycklig. Det finns inte någon allmänt accepterad definition av 
termen, och av den litteratur jag läst om ämnet framgår att var och en ansluter sig till den definition 
som bäst passar ens egna syften. Av de fem versionerna är det de tre nutida som äger aktualitet för 
denna studie. För orienteringen så omtalas även de två historiska versionerna kort. Kaldor betonar 
att samtliga versioner är såväl normativa som deskriptiva: de beskriver ett politiskt projekt, ett mål, 
men samtidigt också en faktisk verklighet - som inte behöver stämma överens med målet.49 

* Societas civilis. Detta är originalversionen, som lägger vikt vid civilsamhällets roll som lagstyre. 
Civilsamhället särskiljs alltså i denna version inte från staten, utan från icke-civila samhällen och krig. 
Målet är den offentliga säkerheten, ett civiliserat, dvs icke-våldsamt samhälle. 

* I Det borgerliga samhället räknas uppkomsten av ett marknadssamhälle som en förutsättning för 
individuell frihet. Här kontrasteras civilsamhället för första gången mot staten, det likställs med pro-
cesser under och bortom staten eller politiska institutioner.  

                                                 

46 Kaldor, Mary 2004. Det globala civilsamhället: Ett svar på krig, s. 67. 
47 Ibid. 
48 Kaldor, 2004.  s. 17-23. 
49 Ibid., s. 22. 
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* Aktivistversionen eftersträvar inte bara inskränkningar av statens makt, utan också en omfördel-
ning av makten. Här förespråkas ett aktivt medborgarskap och en växande självorganisering utanför 
de formella politiska arenorna. Det talas om ett större rum där individuella medborgare kan påverka 
sina levnadsvillkor både direkt, genom självorganisering, och genom politiska påtryckningar. Väsent-
ligt i denna version är förekomsten av en global offentlig sfär, där icke-instrumentell kommunikation 
kan äga rum, befolkat av transnationella aktivistnätverk och globala sociala rörelser, internationell 
media och nya ”medborgarreligioner” för t.ex. miljöskydd. Aktivistversionen handlar om politisk 
frigörelse och om ett utvidgande av demokratin, varigenom individer kan kräva ett globalt lagstyre 
och global rättvisa. 

* Enligt den nyliberala versionen består civilsamhället av föreningslivet - en icke-kommersiell, frivil-
lig ”tredje sektor” - som inte bara inskränker statens makt utan också kan ersätta många av statens 
funktioner. Här förväntas frivilligorganisationer ta hand om välfärdsfunktioner som staten inte längre 
har råd med. Som Mary Kaldor ser det, är detta den politiska eller sociala motsvarigheten till den 
globaliseringsprocess som innefattar privatisering, liberalisering, avreglering och en växande rörlighet 
av kapital och varor. I frånvaron av en global stat sköter en armé av NGOs de funktioner som är 
nödvändiga för att bana väg för den ekonomiska globaliseringen.  

* I den postmoderna versionen betraktas civilsamhället som en arena för pluralism och strid, som 
den globala utbredningen av olika stridsområden. Det innesluter i sig en mångfald av civilsamhällen i 
form av olika globalt organiserade nätverk. Dessa kan innefatta såväl nationalism som mänskliga 
rättigheter.  

I sammanställningen ovan utgör Societas civilis och Det borgerliga samhället de två historiska versio-
nerna, medan aktivistversionen utvecklades i Latinamerika och Östeuropa under 1970 och 1980-
talen. Kaldor menar att spår av de historiska versionerna återfinns i de nutida, men att det ändå finns 
en väsentlig skillnad som gör de förra ”ohjälpligt historiska”. De samtida versionernas mål kan nämli-
gen endast förklaras till fullo i samband med globaliseringen, något som gör att termen i dag an-
vänds på helt andra sätt än tidigare.50 

Ett centralt argument hos Kaldor är därför att återuppfinnandet av begreppet civilsamhället endast 
kan förstås i en global kontext, i kontrast till tidigare sekel, då civilsamhället bara hade en innebörd i 
relation till en territorialstat.51 Den nya sorts politik som vi idag kallar civilsamhället är däremot såväl 
en produkt som en pådrivare av global sammanflätning.52 Kaldor menar att civilsamhället under 
2000-talet blivit transnationellt: Det är fortfarande åtskiljt från vinstbaserade organisationer - om des-
sa inte utgör ett medium för offentliga påtryckningar - men dess fokus är offentliga angelägenheter, 
inte marknaden. På samma sätt är civilsamhället åtskiljt från staten, trots att det kan inbegripa statligt 
finansierade organisationer - om dessa kan agera helt självständigt.53 När jag i fortsättningen använ-
der begreppet civilsamhälle ska med detta förstås den innebörd av ett globalt fenomen som Kaldor 
redogör för, även om jag inte skriver det globala civilsamhället. 

                                                 

50 Kaldor 2004, s. 23. 
51 Ibid., s. 185. 
52 Ibid., s. 12. 
53 Ibid., s. 71. 
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3.3 Den ideella sektorn 
I Nationalencyklopedins ordbok från 1996 ges ordet ideell betydelsen ”som verkar utan vinstintres-
se för ett gott syfte” och i Bonniers svenska ordbok från 1994 hittas beskrivningen ”som inte syftar 
till materiell välfärd el. ekonomisk vinning”.54 Det oavlönade - ideella - arbetet är en annan viktig 
referens i ordböcker och uppslagsverk. Ordet har vidare sin bas i begrepp som idé och tanke. Wijk-
ström och Lundström väljer som samlingsnamn, för alla former av organisationer som de finner i den 
ideella sektorn, begreppet ideell organisation. En kompletterande beteckning som Wijkström och 
Lundström använder sig av är idéburen organisation. Denna term ger Wijkström och Lundström en 
dubbel innebörd, som jag tycker är värd att nämna i sammanhanget: dels är organisationen buren av 
en idé, men är samtidigt också bärare av den. 

Det är inte helt lätt att sortera verksamheten i den ideella sektorn - flera möjliga sätt finns för att klas-
sificera ideella organisationer. The Internationel Classification of Nonprofit Organizations (ICNPO) 
är ett internationellt klassificeringssystem i vilket den juridiska personen utgör analysenhet. Wijkström 
och Lundström redogör för system för att klassificera folkrörelserna som uppstått ur svensk kontext: 
föreningarna delas i detta in i arbetetsrörelser (t.ex. arbetsgivarorganisationer och fackföreningar), 
identitetsrörelser (t.ex. pensionärs- och hyresgästföreningar), idéröresler (miljöorganisationer och 
religiösa samfund), interaktionsrörelser (idrottsföreningar och studieförbund), politiska partier 
(inklusive ungdoms- och kvinnoförbund) samt välfärdens rörelser (organisationer som aktörer inom 
vård, skola och omsorg). 

Wijkström och Lundström framhåller att en och samma organisation kan benämnas olika, beroende 
på i vilken diskurs den förekommer. En klassificering som den ovan innehåller förstås en mängd 
överlappningar, något som klart framträder också om man ser på hur olika akademiska discipliner 
använt sig av termer för att bestämma frivilligorganisationerna. De avgränsningar som görs nedan inte 
ska uppfattas som de enda möjliga. 

Från det akademiska fältet development studies benämns de ideella organisationerna NGO. Inom 
sociologin används för samma rörelser vanligen benämningen sociala rörelser. Inom den statsveten-
skapliga forskningen handlar det om det sociala kapitalets funktion i samhället och om de ideella 
organisationernas betydelse för utvecklingen av detta kapital. Ursprungligen från amerikanskt, natio-
nalekonomiskt håll kom forskningsfältet nonprofit and voluntary studies, som nu återfinns inom 
många länder och akademiska discipliner. (Denna forskning har för övrigt varit en av utgångspunk-
terna för nämnda bok av Wijkström och Lundström). För organisationer som är verksamma utanför 
den industrialiserade världen används ofta beteckningen NGO, men begreppet omfattar ibland även 
organisationer från utvecklingsländer som är verksamma på den internationella scenen, som till ex-
empel vid WTO:s möte i Seattle 1999. Dessa kallas ibland också för gräsrotsorganisationer (grass-
root organisations) för att markera en nära förankring i lokalbefolkningen. När man talar om 
NPO:s (nonprofit organisations), ofta i ett nationalekonomiskt sammanhang, ligger fokus på orga-
nisationers roll som producenter av välfärdstjänster som vård, skola och omsorg. En annan term som 
används är SMO (social movement organisation), som återfinns inom sociologin och den forsk-
ning som vuxit fram ur sociala rörelser och deras organisationer. När termen voluntary organisa-
tion (frivilligorganisation) används handlar det oftast om att benämna privata organisationer som, utan  

                                                 

54 Hela avsnitt 3.3 är hämtat från Wijkström & Lundström 2002, s. 8 samt s. 67-104. 
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att vara företag, är verksamma inom det mer begränsade område som utgörs av den sociala omsor-
gen. 

Liksom i många andra länder utgör de ideella organisationerna i Sverige en varierande och heterogen 
grupp. Historiskt finns det i Sverige ingen motsvarighet till termer som noprofit sector i USA eller 
voluntary sector i Storbritannien. Inte heller har begrepp som social ekonomi eller civilt samhälle tidi-
gare haft särskilt stark förankring i en nordisk idétradition. I Sverige har istället samlingsnamn som 
associationer, stiftelseväsende, folkrörelser eller intresseorganisationer använts för att benämna fe-
nomen i den i den ideella sektorn. 

I vissa fall har i Sverige en för organisationen central aktivitet varit vägledande för konstruktionen av 
namnet, exempelvis när det gäller miljö- och handikapporganisationer. Även ideologin eller intresset 
kan avgöra benämningen, t.ex. vid arbetar-, nykterhets- och miljörörelse. Inom utbildningsområdet 
kallas många av de nya ideella organisationer som tillkommit under 1990-talet för friskolor. På det 
religiösa fältet har begreppet frikyrka länge använts för att skilja privata alternativ från den tidigare 
statskyrkan. I ett historiskt perspektiv fyllde korporationer under 1700-talet en viktig funktion i det 
svenska samhället. Wijkström och Lundström menar att de politiska partierna är nutida exempel på 
korporativa arrangemang. Under 1800-talet utvecklades associationerna. Stiftelsen är än idag en 
annan vanlig organisationsform på svensk mark. 

I Sverige har begreppet folkrörelse i huvudsak kommit att användas för etablerade organisationer. 
Det skiljer begreppet från social rörelse, som istället är ett sätt att försöka fånga strömningar av olika 
idéer och värderingar i samhället som omsätts i aktivitet och handling, men inte nödvändigtvis i for-
mella organisationer. Folkrörelseorganisationerna uppvisar idag, enligt kritiker av begreppet, ett rela-
tivt lågt deltagande från de egna medlemmarna och de har i stor utsträckning integrerats i de statliga 
och kommunala strukturerna. En forskare som Håkan Thörn menar till exempel att dagens svenska 
folkrörelser till lika delar består av en blandning av offentliga bidrag, professionella insatser och frivil-
ligt arbete. Även uttrycket frivilligorganisation är vanligt förekommande i Sverige. Wijkström och 
Lundström väljer att inte använda sig av detta brittiska lånord (voluntary organisation), med moti-
veringen att det alltför starkt betonar just det frivilliga: i Sverige finns det gott och väl 100 000 perso-
ner som är anställda och regelrätt avlönade i ideella organisationer. 

Inom det internationella forskningsprojektet The Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector 
Project utarbetades på 90-talet en definition av ideell organisation som är gemensam mellan de del-
tagande länderna. Definitionen består av fem enkla kriterier, enligt vilka en ideell organisation ska: 

* vara formell, det vill säga vara institutionaliserad till viss grad genom att t.ex. ha en styrelse, skrivna 
stadgar samt möten eller aktiviteter med viss regelbundenhet. 

* inte ge ut sitt ekonomiska överskott som vinst till någon form av ägare eller huvudmän. 

* vara privat, i institutionell mening separerad från staten. 

* vara självstyrande, dvs. vara förmögen att själv kontrollera den egna verksamheten och inte vara 
en del av t.ex. ett vinstdrivande företag. 

* ha inslag av idealitet, dvs. att organisationen måste ha någon form av bidrag eller frivillig medverkan 
av betydelse från privatpersoner, t.ex. genom ideellt arbete eller privata gåvor. 
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Med denna genomgång har jag velat visa på mångtydigheten och de flytande gränserna som är be-
häftad med den ideella sektorn. Var kan man då placera in Föreningen Miljöbiblioteket i denna kate-
gorisering? Även om benämningen av en organisation varierar beroende på diskursen, betonar de 
termer som används för att benämna organisationerna i den ideella sektorn olika aspekter eller kvali-
teter. I ett försök att kategorisera Miljöbiblioteket kan man ta fasta på att det benämns förening. På 
en av Miljöbibliotekets engelskspråkiga sidor återfinns dock en annan benämning: NGO (non-
governmental organizations) Utifrån läsning om den ideella sektorn framstår för mig denna term som 
tydligare definierad än förening. I nästa avsnitt följer därför en redogörelse för vad som kännetecknar 
en NGO. 

3.4 Vad är en Non-governmental organization? 
Efter en inledande historisk exposé över begreppet NGO följer ett tematiskt resonemang utifrån 
kännetecken på en NGO.55 Perspektivet är globalt där inte annat anges. Därför görs det i texten 
ingen åtskillnad mellan termerna NGO och INGO (international non-governmental organizations). 
Endast termen NGO begagnas - med den ska också förstås INGO.  

Åsikterna om vad som räknas som en NGO går isär, men termen kan beteckna frivilligorganisatio-
ner, ideella organisationer, folkrörelser, välgörenhetsorganisationer, yrkessammanslutningar, själv-
hjälpsgrupper, kyrkliga biståndsorganisationer, stiftelser, idrotts- och flyktingorganisationer, politiska 
partier, fackföreningar, intresseorganisationer, kyrkor och religiösa samfund. Termen NGO tillkom 
troligen för att kunna skilja ideella organisationer från s.k. IGO (Inter-Governmental Organizations), 
dvs. internationella organisationer med stater som medlemmar, som FN och EU. Det var FN som 
var först med att lansera termen. 

3.4.1 Historia 

Historiskt sett är NGO ingen ny företeelse. Redan under 1800-talet etablerades NGOs, och för 100 
år sedan ordnade NGOs parallella möten vid mellanstatliga konferenser. FN:s resolution 1296 an-
togs 1968, och anger än idag [1997] principerna för hur FN ska samarbeta med NGOs och vice 
versa. Resolutionen beskriver NGO som ”internationella organisationer som inte har upprättats ge-
nom mellanstatliga avtal, och nationella organisationer med speciella erfarenheter som rådet kan öns-
ka ta del av”. Miljökonferensen i Stockholm 1972 nämns som början till det parallella toppmötet och 
på 80-talet började NGOs ses som partners till regeringar. Under detta decennium började också 
internationella organisationer som FN och Världsbanken så smått att räkna med NGOs som part-
ners. Sedan dess har NGOs antal och inflytande ökat så mycket att de i dag ses som självklara part-
ner i internationella utvecklingsprojekt. 

Under 1990-talet innebar den nya politiska agendan en nyliberal ekonomisk strategi med tonvikt på 
parlamentarisk demokrati. NGOs har därmed kommit att ses som en viktig mekanism för att genom-
föra agenda om marknad och fria val: de anses kunna sörja för ett socialt skyddsnät utan att utöka 
statens roll, samt stå för träning i demokrati och medborgarskap. De kan också kontrollera över-
grepp från staten och undermåligt styre, samt tvinga storbolag att tänka i banor av socialt ansvar. 
Under andra halvan av 90-talet kom i Västeuropa ”tredje-vägen”-politiker till makten, som accepte-
rade de nyliberala lärosatserna, men ändå hade lärt sig politik genom erfarenheter från de nya sociala  

                                                 

55 Där inget anges är materialet i hela avsnittet hämtat från Månson, Marie 1997. Världens NGO. 
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rörelserna och som var redo att öppna upp maktens korridorer för de ”tämjda” sociala rörelserna, 
som Mary Kaldor ser NGOs som.56 Efter denna historiska överblick följer en tematisk genomgång 
av vad som kan känneteckna en NGO. 

3.4.2 Idealitet 

Förväntningar som ställs på en NGO är att målen i någon mening vara ideella samt att det ska finnas 
en vilja att påverka samhällsutvecklingen. Den svenska beteckningen frivilligorganisationer pekar på 
att dessa ska bygga sin verksamhet på frivilliga insatser. Detta skiljer en bistånds-NGO från ett bi-
ståndsorgan som SIDA, vilket verkar på uppdrag av en regering och finansierar verksamheten med 
skattemedel. 

3.4.3 Finansiering  

NGO finansiella resurser varierar stort. För att räknas som NGO har en förening inte kommersiella 
syften, inget vinstintresse. Verksamheten skall i första hand inte vara affärsdrivande. Pengarna ska 
komma från medlemmarna själva, frivilliga bidrag, privata källor, andra NGOs, enskilda regeringar 
eller IGO (International governmental organization). I rikare länder, framförallt i Norden, bekostar 
NGOs allt större del av sin verksamhet med bidrag från staten. Kravet på att ekonomin ska bygga 
på frivilligt stöd från privatpersoner eller organisationer uppfylls därmed inte! Dessa organisationer 
ses ändå som NGOs, därför att verksamheten bedrivs oberoende av statens kontroll, samtidigt som 
finanserna deklareras öppet. Detta är den vanligaste typen av NGO i Sverige.När en organisation får 
det mesta av sina resurser från staten kan man tala om QUANGO, dvs. Quasi-NGO (kvasi-NGO). 
I Sverige går ungefär 85 procent av allt bistånd genom NGOs.57 

3.4.4 Självständighet 

Nära knutet till finansieringsfrågan ligger frågan om självständighet. Det hävdas att en NGO för att få 
stöd ofta måste anpassa sig till bidragsgivarnas krav. T.ex. har s.k. DONGOs - Donor-Organized 
NGOs (givarorganiserade NGOs) - grundats av biståndsgivande regerings organisationer för att 
utföra en specifik uppgift. Detta innebär att de till stor del styrs av finansiärerna. 

En fullständig frånvaro av självständighet finner man hos s.k. GONGOs - Government-Organized 
NGOs (regeringsorganiserade NGOs). Dessa är i praktiken regeringsstyrda och totalt kontrollerade 
av staten. Under kalla kriget var de vanliga inom östblocket. I dag finns de framförallt i länder med 
auktoritära regimer. 

Trots att de arbetar med stater och företag bibehåller de flesta NGOs en stark känsla för sitt ur-
sprungliga mål och sina gamla metoder, och många fortsätter att tillhandahålla en infrastruktur som 
kan användas av en mängd sociala rörelser och gräsrotsorganisationer.58 

När Mary Kaldor talar om gamla och nya sociala rörelser är det i bemärkelsen grupper av männi-
skor som tillsammans handlar för att få till stånd en förändring av samhället och beskriver dem som  

                                                 

56 Kaldor 2004, s. 119f. 
57 Ibid., s. 120. 
58 Kaldor 2004, s. 128. 
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”den moderna formen av konfrontationspolitik”.59 NGOs betraktas av Kaldor som de tämjda arvta-
garna till 70- och 80-talens nya sociala rörelser.60 Termen tämjda används då för att beskriva den 
process genom vilken myndigheter blir öppnare gentemot de sociala rörelserna, kanske till och med 
går med på några av deras krav, och där rörelser institutionaliseras och professionaliseras.61 Att täm-
jas kan betyda allt från att gå i ledband till självständighet.62 Jämfört med de sociala rörelserna är 
NGOs institutionella och i regel professionella. 

3.4.5 Inriktning 

En NGOs grundläggande inriktning kan vara av olika slag. Man kan tala om påtryckar- respektive 
service-NGO. Service-NGO bidrar t.ex. med grundläggande hälsovård, bostäder, juridisk hjälp 
samt stöd vid nödsituationer. Påtryckarrollen är mer inriktad på lobbying, folklig mobilisering och 
kampanjer gällande särskilda frågor. Olika aktiviteter omfattas av båda rubrikerna, t.ex. allmän ut-
bildning och tillhandahållande av alternativ expertkunskap. Servicerollen har blivit viktigare under 90-
talet, då NGOs uppmuntrats att fylla de luckor som uppstått efter att staten dragit sig tillbaka från 
många allmänna serviceområden.63 

Arbetet kan vidare vara inriktat mot solidaritet respektive ömsesidig vinning. De NGOs som ut-
trycker solidaritet med andra är beroende av finansiering utifrån, och medlemmarna är hängivna indi-
vider (ofta från medelklassen). De engagerar sig för fattiga och utslagna, men representerar inte des-
sa. Den andra varianten bildas för medlemmarnas ömsesidiga vinning. Exempel är yrkesassociatio-
ner, fackförbund och flyktingorganisationer.64 

Verksamheten hos en NGO är vanligen organiserad kring en speciell fråga, t.ex. fattigdom, mänskli-
ga rättigheter, eller miljöskydd. Det är vanligt att en NGO använder internationella konventioner och 
överenskommelser som grundstomme och verktyg i sitt arbete. Vid diskussion av ”mjuka” frågor, 
som t.ex. miljö, är NGOs ofta välkomna att delta, såväl av FN som andra IGO - däremot inte vid 
diskuterandet av militära eller ekonomiska frågor. 

3.4.6 Expertkunskap 

Många NGOs har byggt upp en expertkunskap inom särskilda områden som gör att de kan utmana 
de officiella experterna.65 

3.4.7 Organisationsform 

En NGOs organisationsform kan vara av flera olika slag: Formell respektive informell; hierarkisk 
respektive deltagande; den kan bestå av ett nätverk eller en federation; den kan vara centraliserad 
respektive decentraliserad.66 Kännetecknande för många NGOs i dag är organiserandet kring ett 
nätverk. Detta kan byggas upp kring någon aktuell fråga, kampanj eller konferens. 

                                                 

59 Ibid., s. 112. 
60 Ibid., s. 127. 
61 Ibid., s. 189. 
62 Ibid., s. 127. 
63 Ibid., s. 123. 
64 Ibid.  
65 Kaldor 2004, s. 121. 
66 Ibid., s. 124. 
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3.4.8 Geografisk täckning 

En NGOs geografiska täckning kan variera, från att vara lokal till nationell eller internationell. De 
nationella är registrerade i ett land, med en nationell styrelse och utan systerorganisationer i andra 
länder. De internationella kan bestå av medlemmar från flera länder eller av flera nationella organisa-
tioner med verksamhet i flera länder och med en internationell styrelse. Eftersom många frågor idag 
har en internationell koppling kan det vara svårt att skilja nationella NGOs från internationella. En 
NGO kan t.ex. vara registrerad i Sverige men genomföra projekt i andra länder utan att vara regi-
strerad där. Är den då att betrakta som nationell eller internationell? P.g.a. globaliseringen kan det 
visserligen hävdas att distinktionen mellan nationellt och globalt beträffande typindelning av NGOs 
inte har någon betydelse.67 

Man talar om nordliga respektive sydliga NGO. Distinktionen är främst mellan utomstående NGO, 
som står nära både politiska beslutsfattare och finansiella källor, och de NGO som har sina rötter i 
en lokal omgivning.68 Verksamheten kan vara inriktad på att täcka en enda fråga, medan andra 
NGO arbetar inom ett flertal områden. Vissa arbetar i det för allmänheten fördolda, andra sprider sitt 
budskap i media. 

3.4.9 Internationellt arbete 

NGOs kan delta i det förberedelsearbete som föregår förhandlingar och konferenser på internationell 
politisk nivå. De närvarar som observatörer, men har sällan rösträtt i internationella politiska frågor. 
Däremot kan de ibland påverka de dokument som förhandlingarna mynnar ut i. En NGO kan sitta 
med nationella delegationer och kan vara en viktig resurs när den politik som regeringarna har kom-
mit överens om ska genomföras. T.ex. kan en NGO medverka vid förberedelserna av FN:s världs-
konferenser. På de förberedande mötena kan de sätta din prägel på såväl dagordning som utkasten 
till deklarationer. Alternativa, parallella NGO-konferenser anordnas också i samband med officiella 
FN:s världskonferenser. 

3.5 Miljöbiblioteket 
Efter en historisk överblick av bibliotek inom civilsamhället och några ord om bl.a. Miljöbibliotekets 
start följer avsnittet samma indelningsgrund som föregående avsnitt. 

3.5.1 Inledning 

Biblioteksverksamhet inom det svenska civilsamhället är ingen ny företeelse. Kring förra sekelskiftet 
fanns exempelvis arbetarbibliotek - i ett tidigt skede skötta av fabriksägare, men senare av arbetar-
rörelsen. Det har också funnits frikyrkobibliotek, föreläsningsföreningars bibliotek, läsestugor och 
studiecirkelbibliotek samt bibliotek inom nykterhetsrörelsen. Redan på 1700-talet förekom bibliotek 
i läsesällskapen och i början av 1800-talet startades de första sockenbiblioteken. (Huruvida socken-
biblioteken bör räknas till civilsamhället kan diskuteras, med tanke på att Svenska kyrkan vid denna  

                                                 

67 Ibid., s. 109. 
68 Ibid., s. 122. 
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tid var statskyrka.) Vidare har det funnits lånebibliotek vars inriktning var kommersiell samt från bör-
jan av 1900-talet specialbibliotek med syfte att serva företag med information.69 Den bibliotekstyp 
som här ska undersökas saknar alltså inte historisk förankring.  

Föreningen Miljöbiblioteket i Lund startades 1990, och 1992 kunde själva verksamheten komma i 
gång. Föreningen tillkom delvis som ett resultat av ett idéseminarium vid vilket representanter från 
miljöorganisationer, samtliga politiska partier i Lund samt personer med yrkesintresse av miljöfrågor 
enades om att det fanns behov av ett publikt miljöbibliotek i staden. Vid tiden för starten definierade 
man sig inte som en mötesplats för hållbar utveckling, utan som en informationscentral.70 

Att ett specialbibliotek med inriktning mot miljö och som också är tillgängligt för allmänheten uppstår 
just i Lund hänger möjligen samman med ett bredare miljöengagemang i staden; något som syns t.ex. 
vid val, då miljöpartiet får många röster i kommunen. 

Som ”tungt vägande skäl för att starta biblioteket angavs följande: 

Vi vill framför allt skaffa den litteratur och information, som inte finns på andra bibliotek - 
som ett komplement till dessa samlingar. 

Vi vill bidra till att förverkliga Brundtland-rapportens krav att genom information öka med-
vetenheten och kunskapen hos allmänheten och beslutsfattarna om miljöproblemen och 
dess lösningar. 

Vi vill stödja och stimulera miljöarbetet - det ideella, det professionella och det politiska - ge-
nom att hjälpa intresserade att hitta i den snårskog av information, som finns på miljöområ-
det. 

Vi vill genomföra detta pilotprojekt, som redan har rönt stort intresse i hela Sverige, Baltikum 
och Polen. Vi bör ha förutsättningarna i vårt relativt gynnsamma politiska och ekonomiska 
läge. 

Vi tror att Miljöbiblioteket kan bli en modell för ”systerbibliotek” i länderna kring Östersjön 
och andra delar av världen. 

Vi tror att en kombination av professionella och ideella krafter kan bli ett nytt och fruktbart 
sätt att arbeta.71 

Föreningen Miljöbiblioteket är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Själva biblio-
tekslokalen är beläget i gamla Elverket på Winstrupgatan i centrala Lund, nära stadsbibliotek och 
universitet. Biblioteket är tillgängligt för allmänheten och man har öppet fem dagar i veckan. De se-
naste åren har besöken av universitets- och högskolestuderande ökat, varför man framöver tänker 
sig en större anpassning till denna grupp. Många av dessa läser humanekologi vid Lunds universitet 
samt vid institutionen för Teknik och samhälle vid Malmö högskola. 

Bland medarbetarna säger man sig vara noga med att skilja det subjektiva, privata miljöengagemang-
et från den objektiva hållning som biblioteket intar. Dokumentsamlingen innehåller inte enbart ”alter-
                                                 

69 Torstensson, Magnus 1996. Idéer om bibliotek för folket: Fallet Gävle. Svensk biblioteksforskning, nr 1, s. 5-80. 
70 Widstrand, Ninna 1991. Miljöbiblioteket i Lund - ett informationscenter för miljöfrågor. Tidskrift för dokumenta-
tion, vol. 46, nr 3, s. 101-103. 
71 Widstrand 1991, s. 101-103. 
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nativlitteratur”, utan t.ex. även information om kärnkraft som inte uttalar sig negativt om energikällan. 
Samtidigt, tror jag, kan man inte bortse från att det engagemang för miljön som medarbetarna privat 
kan uppbära är en avgörande drivkraft till att föreningen alls existerar. 

3.5.2 Idealitet 

Föreningens mål samt vilja att påverka samhällsutvecklingen kommer att redogöras för under resul-
tatavsnittet. Beträffande frivilliga insatser kan sägas att dessa är av avgörande betydelse för förening-
ens existens. Föreningens ekonomi är inte av det slag att arvode kan utgå för varje utfört arbete i 
föreningens namn. 

3.5.3 Finansiering 

Föreningens ekonomi var redan från starten beroende av sponsring. Sponsorerna är inte begränsade 
till sådana med miljöanknytning. Och när de kan sägas ha en miljöanknytning, behöver det inte inne-
bära att de står miljörörelsen nära: en sponsor är t.ex. Sydkraft - ägare av Barsebäck.72 

En form av sponsring har varit att ett företag har ”adopterat” en hyllmeter information för 2000 kro-
nor om året. Företagssponsringen har dock aldrig varit tillräckligt stor för att täcka hela verksamhe-
tens kostnad. I ett inledande skede gav WWF en klumpsumma (100 000 kronor) som möjliggjorde 
igångsättandet. 

Ett kontinuerligt stöd kommer från medlemsavgifter. Lunds kommun och Region Skåne (det ombil-
dade Landstinget) dröjde dock fyra år med att bidra till föreningens ekonomi. Efter att detta seder-
mera inletts har detta kommit att numera utgöra föreningens ekonomiska bas. Lunds kommuns kul-
tur- och fritidsnämnd beviljade för verksamhetsåret 2004 ett anslag om 120 000 kronor, medan 
Region Skåne bidrog med 100 000 kronor.73 

Hos Miljöbiblioteket finns intressanta lösningar för att de begränsade ekonomiska resurserna inte ska 
inskränka för mycket på verksamhetens kvalité. Miljöbiblioteket har som mål att publicera tre Ny-
hetsbrev per år. Med dessa vänder man sig inte enbart till medlemmarna: Nyhetsbrevet används för 
att byta till sig publikationer från andra organisationer och institutioner; de läggs också så småningom 
ut på föreningens hemsida. I Nyhetsbrevet informeras om föreningens verksamhet, men rapporteras 
också från omvärlden - bl.a. från vad som sagts vid konferenser och seminarier man deltagit i. Ge-
nom att recensera böcker åt Skånska Dagbladet får man dels böcker, dels en prenumeration av tid-
ningen. 

Flera av de som arbetar på biblioteket gör det i form av arbetsmarknadsåtgärd.74 Det händer då att 
Miljöbiblioteket betalar en del av lönen till en person, medan resten - huvuddelen - kommer från  

                                                 

72 Följande företag lämnade under år 2003 ekonomis ka eller andra bidrag till biblioteket: AstraZeneca, Corporate 
Express, Institutionen för Miljö- och Energisystem vid Lunds universitet, Kentaur Konsult, Lunds Energi AB, 
Miljöförvaltningen i Landskrona kommun, Rexam AB, Skanska Prefab AB, Skånska Dagbladet, Stiftelsen TEM vid 
Lunds universitet, Sydkraft och SYSAV. 
73 Föreningen Miljöbibliotekets verksamhetsberättelse 2004. 
74 Sternlycke, Hans 2001. Miljöbiblioteket i Lund - resurs för hela Sverige. Miljömagasinet, årg. 21, nr 39, s. 6-7. 
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arbetsmarknadspolitiks åtgärden.75 Vid mitten av 90-talet hade man en anställd, vars lön till en tred-
jedel betalades av föreningen. Därutöver fanns 5-6 praktikanter och beredskapsarbetare.76 I sep-
tember 2004 hade biblioteket tre personer anställda. 

Det finns dock inget likhetstecken mellan dessa anställningsförhållanden och en försämrad kvalité i 
arbetet. T.ex. har den föredragsserie man haft under våren 2005 letts av en doktor i agronomi - för 
närvarande arbetslös men som låter sin erfarenhet från forskning komma till användning på Miljöbib-
lioteket. Arbetet med att förbättra föreningens hemsida har under våren 2005 getts i uppdrag till en 
gymnasiestudent med utbildning inom området. 

Vidare består en stor del av bibliotekets inredning av gåvor, det gäller såväl bokhyllor som datorer. 
Med dessa lösningar framträder hur biblioteket lyckas kompensera frånvaron av ekonomiska medel 
med en stor portion uppfinningsrikedom. 

Man betonar vikten av ha flera sponsorer att förlita sig på: faller en ifrån så finns det andra kvar. Fö-
reningen driver också bokförsäljning i begränsad form. Detta innebär dock inte att dess huvudsyfte 
skulle vara kommersiellt. Eftersom föreningens ekonomiska bas kommer från offentlig verksamhet 
hör Miljöbiblioteket till den i Norden vanligast förekommande typen av NGO. Man kan alltså tala 
om den som en Quasi-NGO. 

3.5.4 Självständighet 

Miljöbiblioteket värnar om sin självständighet. Viljan att vara fristående uppges bl.a. vara skälet till 
att Miljöbiblioteket inte är upptaget i Lunds universitets databas.77 Självständigheten påverkas på ett 
intressant sätt de ekonomiska förhållandena. Man har lättare att få projektanslag än anslag till fasta 
kostnader, så som löner, hyra eller dokumentinköp. Flera av projekten har inneburit att Miljöbiblio-
teket verkat utanför Sveriges gränser - något som i sig är i linje med bibliotekets verksamhet som 
redan från början har bejakat gränsöverskridandet. Däremot, vill jag påstå, innebär obalansen mellan 
anslag för kontinuerliga kostnader och projektanslag en styrning av verksamhetens inriktning. 

3.5.5 Inriktning 

Är Miljöbiblioteket att betrakta som en påtryckar- eller service-NGO? Ja, som regel så tillhanda-
håller väl ett bibliotek snarare tjänster än övar påtryckning i en viss fråga. I fallet Miljöbiblioteket är 
dock inte bilden så entydig. Förvisso ägnar man sig åt informationsförmedling, men även åt sådant 
som inte entydigt kan kallas för tjänsteverksamhet. Detta framkommer t.ex. i några av de projekt 
som biblioteket är involverat i. Det kan handla om att ”engagera unga människor”, att ”förverkliga 
den lokala Agenda 21-planen”, eller att ”stärka ursprungsbefolkningens kunskaper om sina rättighe-
ter”.78 Vidare: i  de utställningar, seminarium och rundabordssamtal som biblioteket anordnar åter 

                                                 

75 Ingrid Reiz, Miljöbiblioteket i Lund. Muntligt. [2004-09-20] 
76 Arby, Gunhild 1994. Ett Mecka för gröna bibliotek. MiljöAktuellt, 1994-04-28, s. 13. 
77 Ulf Vogel, Miljöbiblioteket i Lund. Muntligt. [2005-03-03] 
78 Föreningen Miljöbibliotekets verksamhetsberättelse 2004. 
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finns så att säga Miljöbibliotekets ”eget ärende”: man engagerar sig själv, och andra, i arbetet för en 
hållbar utveckling. I verksamhetsgrenar som dessa menar jag att föreningens roll som påtryckar-
NGO framträder. Den tudelade indelning som Mary Kaldor gör angående en NGOs inriktning 
stämmer därmed inte in på Miljöbiblioteket: man intar båda rollerna. Kanske kan man tala om en 
sammansmältning i Miljöbibliotekets fall, i det att man använder informationstjänsten som en del av 
sin påtryckning för en hållbar utveckling? Magnus Boström har påtalat att de svenska miljöorganisa-
tionerna med ”kognitivt handlande” försöker övertyga och påverka politiska aktörer.79 I enlighet 
med resonemanget ovan vill jag därför uppfatta Miljöbiblioteket som delvis hörande till miljörörel-
sen. 

3.5.6 Expertkunskap 

Hos medarbetarna på Miljöbiblioteket återfinns såväl personligt engagemang i miljöfrågan som pro-
fessionell kunskap om miljörelaterade frågor. Initiativtagaren till biblioteket har, förutom flera decen-
niers lång erfarenhet av biblioteksarbete, ett mångårigt engagemang inom den svenska miljörörelsen 
med sig. Som biblioteksansvarig, katalogisatör och vägledare av biblioteksbesökare arbetar en utbil-
dad biolog. Föreståndare för biblioteket är miljöjurist och undervisar f.ö. också i miljörätt på Malmö 
högskola. Under våren 2005 leds en föredragsserie av en doktor i agronomi. Det finna alltså skäl att 
här tala om den expertkunskap som sägs vara utmärkande för en NGO. Också hos styrelsemed-
lemmarna framträder miljöengagemanget tydligt. Ett flertal av dessa har också universitets-
/högskolestudier i relevanta ämnen bakom sig, så som t.ex. miljövetenskap, statskunskap och ekolo-
gi. Flera av styrelsemedlemmarnas yrkesliv är också det knutna till miljöfrågan eller naturen.80 

3.5.7 Organisationsform 

Föreningen består av en styrelse och ett antal medarbetare - i vissa fall sammanfaller de två grupper-
na. Därtill tillkommer medlemmarna. Föreningen är öppen för alla enskilda personer som vill arbeta 
med information om miljöfrågor och betalar den årliga medlemsavgiften.81 

Miljöbiblioteket är medlem i ett flertal andra organisationer. I vissa fall är det fråga om ett aktivt så-
dant och ofta är organisationsformen nätverk. Man deltar också i konferenser och seminarier såväl 
inom som utom Sverige. 

Inslaget av nätverk är påtagligt hos Miljöbiblioteket i det att man i en mängd projekt samarbetar med 
ett stort andra antal organisationer - svenska såväl som utländska.82 Bland de utländska är flera 
hemmahörande i Baltikum; inriktning mot miljöfrågan är återkommande.83 I detta rika nätverksarbete 
når Miljöbiblioteket utöver vad jag föreställer mig att man vanligen förknippar ett bibliotek med.  

                                                 

79 Boström, Magnus 2001. Miljörörelsens mångfald, s. 79. 
80 Nyhetsbrev. Miljöbiblioteket i Lund. 2004, nr. 1-2. 
81 Stadgar Föreningen Miljöbiblioteket i Lund. § 3. 
82 Bland organisationer och institutioner som Miljöbiblioteket under senare år haft kontakt och samarbetat med 
märks: ABF Lund, Malmö högskola, Fältbiologerna, Hållbart Universitet, Malmös och Lunds FN-föreningar, Mil-
jöförbundet Jordens Vänner, Studiefrämjandet, Svenska Ekodemiker samt Svalorna Indien-Bangladesh. 
83 Föreningen Miljöbibliotekets verksamhetsberättelse 2004. 
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3.5.8 Geografisk täckning 

För invånarna i Lund är biblioteket, dess personal och material lättillgängligt. Men man har också 
utsträckt verksamheten utanför stadens gränser - bl.a. genom att skolklasser från andra delar av 
Skåne besöker biblioteket, liksom högskolestudenter från andra städer än Lund. I och med utlands-
projekten har biblioteket också en delvis internationell täckning. Man kan också tala om en delvis 
nationell täckning: Det går förvisso att låna böcker från biblioteket från andra delar av riket via det 
lokala biblioteket. Men eftersom Miljöbiblioteket får stå för portot kan det utgöra en ekonomisk 
belastning. Därför har man i stället satsat mer på att tipsa kommuner och skolbibliotek om bra miljö-
böcker, samt gett kommunala miljönämnder råd om litteratur och var de kan hämta information för 
sitt arbete med Agenda 21.84  

3.5.9 Internationellt arbete 

Miljöbiblioteket har från 1993 bedrivit en mängd internationella bistånds- och informationsprojekt. 
Många har ägt rum i Baltikum och Vitryssland; anslag har i flera fall kommit från SIDA. Samarbeta 
med lokala organisationer har varit vanligt. Som exempel på aktuella projekt kan nämnas Från lokal 
Agenda 21 till uthållig utveckling i Vitryssland. Målet med detta projekt är att förverkliga den 
lokala Agenda 21-planen i staden Turau och att genom denna demokratiska process öka myndighe-
ternas öppenhet för beslut om hållbar utveckling. Därmed vill man höja medvetenheten både om 
miljöfrågor och hur medborgarna kan påverka dessa frågor. Projektets period är 1999-2004. Ett 
annat projekt är att två av bibliotekets medarbetare samarbetar med Institut Dayakologi i Borneo för 
att där bygga upp ett lokalt bibliotek. Miljöbiblioteket är också delaktigt i ett projekt kring att skapa 
ett Medelhavets miljöbibliotek i Bibliotheca Alexandria; detta sker i samarbete med RAED (Arab 
NGO Network for Environmental and Development) i Kairo.85  

Personligen finner jag Miljöbibliotekets internationella projekt vara ett av de intressantaste inslagen i 
verksamheten. Men eftersom internationell verksamhet inte omfattas av denna undersökning kommer 
inte någon närmare genomgång av denna att göras.86 

3.6 Uppkomsten av begreppet hållbar utveckling 
Idén om ”sustainable development” utvecklades från början i ett internationellt sammanhang. När 
man talar om det internationella arbetet för en hållbar utveckling återkommer tre ”milstolpar”. Som 
den första brukar anges FN:s konferens om den mänskliga miljön i Stockholm 1972. På svenskt 
initiativ hade miljöfrågan för första gången tagits upp till samlad behandling i FN. Som en följd ska-
pades FN:s miljöprogram, UNEP. 1983 beslöt FN:s generalförsamling att tillsätta en oberoende 
kommission för miljö och utveckling. 1987 lade den fram rapporten Our common future under ord-
förandeskap av Gro Harlem Brundtland. I rapporten anges en definition av hållbar utveckling, och 
vars innebörd är återkommande i senare dokument som rör begreppet: 

En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 
möjligheter att tillfredsställa sina behov.87 

                                                 

84 Persson, Anna 2000. Okunskap är vanmakt. Bibliotekspressen, nr 5, s. 164-166. 
85 Föreningen Miljöbibliotekets verksamhetsberättelse 2004. 
86 För den intresserade finns en sammanställning av projekten på föreningens hemsida: www.greenlibrary.org 
87 Sandell, Öhman & Östman 2003. Miljödidaktik: Naturen, skolan och demokratin, s. 47. 
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FN-kommissionen presenterade i Our common future en lång rad förslag för att åstadkomma en 
hållbar utveckling. Det handlar om att olika regeringsorgan, internationella organ och privata organi-
sationer tar sitt ansvar i fråga om politik, program och budget så att jordens miljö och resursbas för-
bättras. Institutionella strukturer behöver förändras, orsaker och effekter angripas, risker utvärderas, 
vetenskapsmännens och de icke-statliga organens roll utökas. Dessutom krävs att samarbetet med 
industrin ökar, nya juridiska instrument skapas både internationellt och nationellt samt att det investe-
ras i ny teknik och att biståndet till fattigare länder ökar.88 

På svenska fick Our common future namnet Vår gemensamma framtid. I denna framhålls att en 
hållbar utveckling är en målsättning inte bara för utvecklingsländerna utan också för industriländerna. 
Visionen kräver därför ett nytt förhållningssätt mellan stater. Det är nödvändigt med en förvaltning av 
de gemensamma resurser som finns i form av oceanerna, rymden och Antarktis. En riskbild för jor-
den som helhet tecknas med bland annat ökenspridning, skogsskövling, luftföroreningar, förtunning 
av ozonlagret, klimatfrågan, giftutsläpp, fattigdom och internationell ojämlikhet. Även hot mot fred 
och säkerhet tas upp som avgörande risker.89  

Rapporten Our common future blev grundvalen för vad som ses som den andra milstolpen: FN:s 
konferens om miljö och utveckling, UNCED, i Rio de Janeiro år 1992. Här kom begreppet hållbar 
utveckling att stärkas genom att tillskrivas en social, ekonomisk och ekologisk dimension.  I Rio an-
togs också handlingsprogrammet Agenda 21, i vilket det anges hur världens regeringar, kommuner 
och viktiga samhällsgrupper bör skapa utveckling utan att äventyra miljön för kommande generatio-
ner. Agenda 21 ger mål och riktlinjer som har formen av rekommendationer - de är alltså inte juri-
diskt bindande för de länder som deltog i konferensen. 

Den tredje milstolpen är FN:s Världstoppmöte om hållbar utveckling, som ägde rum i Johannesburg 
år 2002. Mer än 20 000 personer från 189 medlemsländer samt från mellan- och icke-statliga orga-
nisationer deltog i konferens och sidoarrangemang. Här antogs en politisk deklaration och en genom-
förandeplan för hållbar utveckling. All utveckling ska vara hållbar med en integrerad behandling av 
ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Detta toppmöte bidrog också till att erkänna be-
greppet hållbar utveckling som en överordnad princip för FN:s arbete.90 

Begreppet hållbar utveckling består alltså av tre dimensioner - en social, en ekonomisk och en 
ekologisk. Som mål med den genomförandeplan som antogs i Johannesburg anges bl.a. att utrota 
fattigdomen, att förändra ohållbara konsumtions- och produktionsmönster, att skydda och förvalta 
de naturresurser som ligger till grund för ekonomisk och social utveckling samt att ta hänsyn till glo-
baliseringen i arbetet med hållbar utveckling. Planen betonar vidare vikten av hälsa samt anger sär-
skilda riktlinjer för områden som t.ex. de före detta öststaterna, Afrika, Sydamerika, Västasien 
m.fl.91 Genomförandeplanen anger dels rekommendationer för det fortsatta arbetet med att genomfö-
ra Agenda 21 och andra åtaganden vid Rio-konferensen, men den kompletterar också Agenda 21 
på vissa områden där utvecklingen under de tio åren mellan konferenserna satt nya frågor på den 
internationella dagordningen.  

                                                 

88 Sandstedt, Eva & Boström, Magnus 2004. Perspektiv på miljöfrågan: Teoretiska utgångspunkter, s. 20f. 
89 Ibid., s. 20. 
90 Regeringens skrivelse 2002/03:29 Johannesburg. FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling, s. 6. 
91 Regeringens skrivelse 2002/03:29, s. 74-146. 
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3.7 Den svenska strategin för hållbar utveckling 
När Göran Persson tillträder som statsminister 1996 håller han ett tal med titeln Människovärdet är 
större än marknadsvärdet. Hans tillträde innebar en definitiv omsvängning i miljöfrågan för svensk 
socialdemokrati: 

Framför oss ligger en stor och vacker uppgift. Jag vill att Sverige ska bli först i Europa med 
att systematiskt bygga ett ekologiskt uthålligt samhälle. Jag vill att det ska bli svensk social-
demokratis nästa stora projekt. Vi skall göra Sverige till ett mönsterland för en ekologisk 
hållbar utveckling. Vi skall bygga om landet steg för steg. Att bygga ett ‘hållbart Sverige’ 
handlar i hög grad om våra värderingar, vad vi tycker är viktigt i livet. En existentiell dimen-
sion, som berör vår syn på vad som är heligt och vackert.92 

Tidigare hade man inom den socialdemokratiska politiken utgått från att det finns en motsättning mel-
lan ekonomi och miljö på det sättet att en större satsning på god miljö ansågs hämma ekonomisk 
tillväxt. Partiet prioriterade därför ökad sysselsättning och god ekonomi framför god miljö. I mitten 
av 1990-talet vände man helt plötsligt hela sitt resonemang. Nu kom istället goda miljösatsningar att 
anses vara förutsättningen för sysselsättning, tillväxt och industriell utveckling. Genom en förändring 
av produktionen i miljövänlig riktning förklarades BNP kunna stiga och exporten öka.93 I regerings-
förklaringen 2002 säger Göran Persson: 

Jag vill att vi bygger det gröna folkhemmet. Miljöpolitiken rör på djupet frågor om ansvar 
och moral. Det handlar om framtiden, om våra barn och nya generationers livsvillkor. Sverige 
ska fortsätta att vara ett föregångsland i omställningen till hållbar utveckling. Regeringens 
övergripande mål för miljöpolitiken är att till nästa generation kunna lämna över ett Sverige 
där stora miljöproblem är lösta.94  

Bakom tanken på det gröna folkhemmet ligger idén om en hållbar utveckling. Begreppet det gröna 
folkhemmet är inte längre aktuellt - i regeringsdokumenten talas det i stället om ”hållbar utveckling” 
och ”ekologisk hållbarhet”. 

Den första svenska strategin för en hållbar utveckling presenterades 199395. Därefter har ett antal 
regeringsskrivelser tagit upp ämnet. Skrivelsen 1997 hade däremot titeln ”Ekologisk hållbarhet”. År 
2002 lades så en svensk nationell plan för hållbar utveckling fram inför FN:s världstoppmöte i Johan-
nesburg, för att 2003 läggas fram i reviderad form: En svensk strategi för hållbar utveckling: 
Ekonomisk, social och miljömässig. 

Strategin tar sin utgångspunkt i toppmötet i Johannesburg, men också i EU:s strategi för hållbar ut-
veckling, den så kallade Lissabonprocessen samt de sedan år 2000 fastställda millenieutvecklingsmå-
len. Ändå går det inte att uppfatta strategin som något helt igenom nytt för svensk politik: Utöver vad 
som kan knytas till ovan nämnda fyra inspirationskällor återfinns en stor mängd ideologiskt allmän-
gods som man känner igen från den socialdemokratiska politiken av äldre datum än begreppet håll 

                                                 

92 Sandstedt & Boström 2004, s. 17. 
93 Ibid. 
94 Ibid., s. 18. 
95 Propositionen Med sikte på en hållbar utveckling; Genomförande av besluten vid FN:s konferens om miljö 
och utveckling - UNCED. 
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bar utveckling.96 De internationella överenskommelserna genljuder i den svenska strategin, ibland i 
lätt bearbetad form. Så sägs t.ex. att hållbar utveckling har tre övergripande mål och förutsättningar: 
bekämpning av fattigdom, främjande av hållbara konsumtions- och produktionsmönster samt beva-
rande av naturresursbasen för ekonomisk och social utveckling. Vidare fastslås att: 

Det hållbara samhället är ett samhälle där ekonomisk utveckling, social välfärd och samman-
hållning förenas med en god miljö. Samhället tillfredsställer sina aktuella behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.97 

Precis som Johannesburgdeklarationen målar också den svenska strategin upp en ljus framtidsbild. 
Vi får bl.a. veta att det i det hållbara samhället är företagen konkurrenskraftiga och den ekonomiska 
tillväxten god. Samtidigt är de stora miljöproblemen lösta.  

Det anges att alla länder ska inleda arbetet med att genomföra en nationell strategi för hållbar utveck-
ling i år, 2005. Här bör man ha i minnet att miljöarbetet tidigare har betonats olika mycket i olika 
länder. För svensk del innebär detta att man med strategin inte inleder ett miljöarbete - ett sådant 
har redan pågått länge och jämförelsevis väl. Snarare rör det sig om ett kontinuerligt arbete som 
framöver kommer att skötas med andra förtecken. Dessutom figurerar redan begreppet på bl.a. 
kommunnivå, där man också arbetar med Agenda 21 - ett begrepp som alltså upptagits under 
paraplybegreppet hållbar utveckling. 

I strategin redogör regeringen för fyra strategiska framtidsfrågor: 

1. Miljödriven tillväxt och  välfärd. Att spara och använda energi mer effektivt är här nyckelfrågor, 
liksom tillgång till vatten och sanitet. Konsumenter anges här ha en roll att spela. 

2. En god hälsa anges som framtidens viktigaste resurs. 

3.  En satsning på ett hållbart samhällsbyggande. Svensk kunskap inom området används t.ex. i sam-
arbete med länder kring Östersjön. 

4.  En politik som stödjer barn och ungdomsgenerationen. 

Dessa ”framtidsfrågor” kan vara lätta att föreställa sig i en svensk politisk kontext. Men regeringen 
gör gällande att hållbar utveckling i Sverige hänger intimt samman med hållbar utveckling i övriga 
världen.98 Detta skänker framtidsfrågorna ytterligare en dimension, en breddning av dess innehåll. 

3.7.1 Kommunernas miljöarbete 

Genom beslut av riksdag och regering har Sverige fått en ny miljömålsstruktur, grundad på 15 natio-
nella miljökvalitétsmål. Dessa tydliggör miljödimensionen av begreppet hållbar utveckling. På natio-
nell nivå har sektorsmyndigheter tilldelats ansvaret för uppföljning - för flera mål svarar naturvårds-
verket. Länsstyrelserna har det regionala ansvaret och kommunerna det lokala ansvaret för anpass- 

                                                 

96 Skrivelsen bygger på ett samarbete med Vänsterpartiet. 
97 Regeringens skrivelse 2003/04:129 En svensk strategi för hållbar utveckling: Ekonomisk, social och miljö-
mässig. Sammanfattning, s 4. 
98 Regeringens skrivelse 2003/04:129, s. 8-9. 
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ningarna av de nationella miljömålen. De 15 miljömålen är: Begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara 
naturlig försurning, skyddande ozonskikt, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, hav i 
balans samt levande kust och skärgård, myllrande våtmarker, storslagen fjällmiljö, säker strålmiljö, 
giftfri miljö, grundvatten av god kvalitet, levande skogar, ett rikt odlingslandskap, god bebyggd miljö 
samt storslagen fjällmiljö.99 Kommunerna har också, som nämnts, en lokal Agenda 21 att följa. 

3.8 Problematisering av begreppet hållbar utveckling 
Arbetet med att uppnå hållbar utveckling är komplicerat då konflikter finns mellan de tre di-
mensionerna av hållbar utveckling. En förutsättning för att uppnå målet är insikten om att de 
tre dimensionerna är beroende av varandra och måste vägas samman på ett balanserat sätt 
för att målet om en hållbar utveckling ska uppnås.100 

Jag anser att detta uttalande av regeringen visar på de kanske två viktigaste aspekterna med begrep-
pet hållbar utveckling, och som jag tänker mig kommer att få en avgörande betydelse för hur an-
vändbart det är i praktiken. Dels har vi att göra med en konflikt mellan begreppets tre beståndsdelar, 
dels ett krav på att balans ska råda dem emellan. Det här visar tydligt på hur svårhanterligt begreppet 
är, samt vad som krävs för att det ska bli verkningsfullt. Det handlar om att balansera en tredelad 
konflikt. 

Det har framhållits att innehållet i begreppet hållbar utveckling varierar på grund av vad som bestäms 
politiskt i tid, kultur och region. Men grundläggande anses ändå vara att fattigdom avskaffas, att jäm-
likhet och demokrati eftersträvas samt att livsstilar utvecklas och befolkningsökning stävjas inom 
ramen för det ekologiskt godtagbara. Dessutom ska de grundläggande ekologiska behoven tillfreds-
ställas genom teknik och social organisation för en ekonomisk tillväxt.101  

En optimism genomsyrar talet om hållbar utveckling, liksom ekologisk modernisering och det spe-
cifikt svenska begreppet det gröna folkhemmet. Från delar av vetenskapssamhället riktas kritik mot 
den harmoniska undertonen i det gemensamma betraktelsesättet. Här ifrågasätts den starka tilltron till 
att vetenskapen ska kunna lösa alla miljöproblem, och till föreställningen att olika aktörer, såsom 
konsumenter, producenter och regelsättare är så intresserade och rustade att de kan förändra sina 
handlingar. Sandstedt och Boström tillägger att man inom den officiella miljöpolitiken bortser från 
konflikter och maktkamp i sin tilltro till att de sociala, ekonomiska och ekologiska aspekterna av 
miljöproblemen ska lösas på ett obehindrat sätt.102 

Styrkan i begreppet hållbar utveckling anses av Sandstedt och Boström ligga framförallt inom politi-
ken, och inte inom det vetenskapliga området. De hävdar att begreppet bland internationella forskare 
inte anses vara tillräckligt analytiskt för att kunna användas. Inom den akademiska sfären är det i 
stället mer gångbart med begreppet ekologisk modernisering.103 Vi ser alltså att den motsättning 
som fanns mellan politiker och forskare angående begreppet civilsamhälle även finns beträffande 
hållbar utveckling och ekologisk modernisering. 

                                                 

99 Miljöprogram för Malmö stad 2003-2008: Plattform för ekologiskt hållbar utveckling. 
100 Regeringens skrivelse 2003/04:129, s.22. 
101 Sandstedt & Boström 2004, s. 20. 
102 Sandstedt & Boström 2004, s. 25. 
103 Ibid., s. 21. 
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Ett uttalande av Forskningsrådsnämnden 1998 visar på det vanskliga med begreppet genom att hän-
visa till dess negation: 

En hållbar utveckling definieras oftast lättare genom sin negativa skuggbild, dvs. av vad 
som definitivt inte är uthålligt, än genom en tydlig lista av kriterier som skall vara uppfyllda 
för vad som är hållbart /…/ En hållbar utveckling är inte något som är en gång för alla fixerat. 
Det är i stället en dynamisk process /…/104 

Två tydliga förändringar kan spåras i den svenska hållbarhetsdiskursen: Å ena sidan tenderar den att 
alltmer betona ekonomins, industrins och sysselsättningens roll i arbetet för en hållbar utveckling. Å 
andra sidan tenderar hållbarhetsbegreppet att bli allt vidare och omfatta alltfler områden utöver det 
ekologiska som hållbarhetsdiskursen från början var centrerad kring. Hållbar utveckling har därmed 
vidgats från frågan om en långsiktig hushållning med jordens naturresurser, skydda av natur- och 
kulturlandskap, biologisk mångfald samt skydd av människors hälsa, till frågan om arbets- och famil-
jeliv och hela välfärdspolitiken.105 

Eva Sandstedt menar att kopplingarna mellan miljö, ekonomi och sociala hänsyn inte problematiseras 
i tillräcklig grad. Hon frågar om tillägget i den svenska planen 2002 av den sociala frågan till den 
ekonomiskt-ekologiska verkligen stärker hållbarhetsbegreppets sociala dimension - snarare kan det 
leda till att de olika dimensionerna isoleras var för sig: allt som har med social välfärdspolitik å ena 
sidan och allt som handlar om miljö och ekonomi å andra sidan. Hållbarhetsbegreppet splittras där-
med upp och hänförs till olika sfärer.106 

                                                 

104 Forskning för hållbar utveckling - en nationell strategi: Huvudbetänkande som svar på ett regeringsupp-
drag till Forskningsrådsnämnden. (FRN-rapport nr. 1998:21). Citerat i Sandstedt 2004, s. 75. 
105 Ibid., s. 77. 
106 Ibid. 
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4 Teori 

1986 utkom den tyske sociologen Ulrich Becks bok Risksamhället. Boken anses vara författarens 
viktigaste arbete, och omtalas som en klassiker inom samhällsteorin. Med Risksamhället vill Beck 
”framhäva den redan i dag synliga framtiden framför det fortfarande dominerande förflutna”.107 Detta 
får bl.a. till följd att boken innehåller få konkreta verkliga exempel, men desto mer generella omdö-
men om förväntade samhällsförändringar. Beck målar med stora drag, pekar ut riktningar och sam-
manfattar stora skeden i korta satser. Han talar om det kommande som om det redan då, 1986, 
ägde rum i stor skala. Att han i många fall också har intressanta poänger visas genom att man inom 
samhällsvetenskapen refereras till Risksamhället alltsedan boken kom ut. Utöver Risksamhället 
kommer också Att uppfinna det politiska att användas, en bok från 1995 där Beck utvecklar tan-
kegångarna från Risksamhället. 

En styrka hos Beck anser jag vara förmågan att upptäcka förändringsprocesser i samhället. En svag-
het är dock att han ofta uttrycker sig väl drastiskt. Jag tror t.ex. att han har rätt beträffande förskjut-
ningar av politikens gränser, men har svårare att acceptera tanken på den grad av försvagning som 
han anser den traditionella politiken lida av. På denna punkt följer jag honom alltså inte hela vägen ut. 
I stället åberopar jag den ståndpunkt av Magnus Boström som refereras till under avsnitt 1.1 Pro-
blembeskrivning, nämligen att det inom politiken har utvecklats en kapacitet att hantera miljöproblem 
och att gamla institutioner lärt sig att hantera miljöhänsyn. Politiken må vara försvagad, men inte om-
intetgjord. 

Den av Beck påfunna termen risksamhälle ska inte sammanblandas med den allmänt vedertagna 
termen civilsamhälle. Den förra är historiskt förankrad till nutiden och omfattar hela samhället. Den 
senare uppträder i flera historiska epoker och omfattar endast en sfär av samhället. Termernas rela-
tion inom ramen för denna uppsats kan sägas utgöras av en prövning av civilsamhället i belysning av 
risksamhället. Beck gör ingen åtskillnad mellan de olika föreningsformerna inom den ideella sektorn. 
Han använder uteslutande samlingstermen ”nya sociala rörelser” för att beteckna verksamheten inom 
sektorn. 

Nedan följer en beskrivning av Becks teori vilken begränsar sig till mitt urval, vilket omfattar endast 
de delar av Becks teori som äger relevans för uppsatsen. I de fall som min tolkning av centrala be-
grepp skiljer sig från den innebörd som Beck lägger i dem, kommer detta att anges. Också i de fall 
då sådana skillnader inte föreligger bör man komma ihåg att detta är min läsning av Beck. 

4.1 Risksamhället 
Vi bevittnar i dag en vändpunkt i det moderna i det att vi lämnar det klassiska industrisamhället bak-
om oss och går in i en andra modernitet - i ett risksamhälle. Centrala komponenter i detta är männi-
skans förhållande till naturen samt politikens förändrade utseende.  

Parallellt med rikedom skapar det moderna systematiskt risker. Riskerna har genom produktivkraf-
terna i moderniseringsprocessen ökat i mängd och karaktär. Tidigare var riskerna personliga, i dag är 
de globala, och de har upphört med att vara förnimbara, som t.ex. gifthalter i våra livsmedel eller 
kärnvapenhotet. Beck betecknar dagens risker som speciella moderniseringsrisker: de massproduce-
                                                 

107 Beck, Ulrich [1986] 2000. Risksamhället: På väg mot en annan modernitet, s.17. 
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ras av det industriella framstegsmaskineriet och ökar systematiskt med dess vidareutveckling. Hoten 
härstammar i dag inte från en kontrollerbar natur, utan från civilisationen - och grundar sig därmed på 
mänskliga beslut. Med risker menar Beck bl.a. miljöhotet, kärn-, och kemiteknologin, genforskning-
en, militär rustning samt utarmning av människor utanför västvärlden.108 

Det handlar inte längre enbart om att exploatera naturen eller om att befria människorna från traditio-
nella tvång, utan också om de följdproblem som den teknisk-ekonomiska utvecklingen själv för med 
sig. Moderniseringsprocessen blir reflexiv, den blir en fråga och ett problem för sig själv.109 

Miljöproblem kan bara lösas på ett objektivt meningsfullt sätt genom gränsöverskridande förhand-
lingar och internationella överenskommelser, en väg som går via konferenser och avtal över militärali-
ansernas gränser.110 

Beck skiljer på klassamhälle och risksamhälle. Det förra hade som mål att alla skulle få en bit av 
kakan, det senare att alla ska ”skonas från giftet”. Han finner att det därför uppstår en ”solidaritet av 
rädsla” som blir till politisk kraft, och frågar vilken typ av handlingsformer denna resulterar i.111 

I risksamhället är det en avgörande förmåga att kunna förutse och hantera faror, både privat och 
politiskt. Beck kallar det för en ”nödvändig kulturell kvalifikation”. I takt med att tvånget ökar på 
individen att själv bearbeta otryggheten ställs nya krav på samhällets institutioner, t.ex. i utbildningen. 
Att lära ut förmågan att hantera rädsla och otrygghet kommer enligt Beck att vara en viktig uppgift 
för de pedagogiska institutionerna.112 

Miljöriskerna är i dag av en så komplex karaktär att de kräver kunskap om kemiska formler, förore-
ningshalter och biologiska kretslopp mm för att förstås. Vill man - t.ex. inom miljörörelsen - proteste-
ra mot riskerna, går det därför inte att enbart kritisera den vetskap som kan sägas vara riskernas 
upphov - man måste även tro på densamma. Den egna erfarenheten är inte tillräcklig för att man ska 
kunna sluta allmänna omdömen.113 

Naturen är i dag inte längre något som är åtskilt samhället. Genom industrialiseringsprocessen har 
naturen blivit en historisk mänsklig produkt. Därmed har också miljöförstöringen kommit att bli en 
integrerad del av den samhälleliga dynamiken. Miljöproblem är inte problem som rör vår omgivning, 
utan helt igenom - till sitt ursprung och genom sina följder - samhälleliga problem, människans pro-
blem.114 Natur har blivit något politiskt: vad forskarna än gör, mäter, antar eller kontrollerar kommer 
de att antingen befrämja eller försämra hälsan, ekonomiska intressen, äganderätten, ansvarsområden 
eller maktbefogenheter.115 

                                                 

108 Beck 2000, s. 29-35. 
109 Ibid., s. 30. 
110 Ibid., s. 67. 
111 Ibid., s. 69-70. 
112 Ibid., s. 105-106. 
113 Ibid., s. 99-101. 
114 Ibid., s. 111-112. 
115 Ibid., s. 113. 
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Moderniseringsrisker får konsekvenser inte bara för människors och djurs liv - det leder också till att 
nya politiska ansvarsområden uppstår.116 Begreppet risksamhälle motiveras just av denna förvandling 
av civilisatoriska hot mot naturen till hot mot de sociala, ekonomiska och politiska systemen, vilken, 
som Beck ser det, också är den verkliga utmaningen i dag och i framtiden.117 

Uppkomsten av ett risksamhälle föranleder Beck att också tala om reflexiv modernisering. Med 
detta menar han självkonfrontation, men inte den enskilde individens, utan hela (risk)samhällets kon-
frontation med de konsekvenser som industrisamhället inte klarat av att hantera på ett adekvat 
sätt.118 

4.2 En ny politisk kultur 
Parallellt med att riskerna och sätten att bemästra dem ändrar karaktär, inträffar även andra föränd-
ringar som föranleder Beck att tala om en andra modernitet. Stor vikt lägger han då vid politikens 
förändrade roll samt uppkomsten av vad han kallar en subpolitik (se nedan).  

Beck menar att den traditionella politiken försvagas genom att subpolitiken aktiveras, varvid politi-
kens gränser samtidigt blir otydligare. I och med decentraliseringsprocessen upphör det politiska 
systemet och staten att utgöra politikens centrum. Det är nu inte i parlament, i politiska partier eller i 
fackföreningar som framtiden avgörs - utan i forskningslaboratorier och ekonomins chefsrum. 

En slutsats som Beck drar av den förändring han ser inom politiken är att vi bör sluta ta för givet att 
den politiska processen styrs och struktureras i genomförandet av program och åtgärder. I stället bör 
politiken alltmer uppfattas som en icke-hierarkisk samverkan mellan olika aktörer.119 

Som väsentliga drivkrafter bakom politiseringen av samhället (politikens utsuddade gränser) pekar 
Beck ut de mänskliga rättigheterna och riskerna. Kärnan i politikens decentralisering sägs utgöras av 
de mänskliga fri- och rättigheter som etablerats under historiens gång. Det är t.ex. tack vare dessa 
som medborgare kan engagera sig i ideella organisationer och genom utomparlamentariska aktioner 
underminera gamla politiska program.120 

4.3 Subpolitikens roll i risksamhället 
Politiken har decentraliserat sig själv genom fastställandet av mänskliga fri- och rättigheter, varvid 
uppkomsten av en subpolitik har möjliggjorts. Beck är därmed noga med att poängtera att subpoliti-
ken inte har uppstått i opposition till politiken. När Beck talar om medborgares engagemang i utom-
parlamentariska aktioner, t.ex. i namn av en ideell organisation, ska detta alltså inte uppfattas som ett 
motstånd mot statsmakten.121 

Till subpolitiken räknar Beck nya sociala rörelser och aktionsgrupper, vetenskapen, marknaden samt 
den privata sfären. Subpolitiken verkar såväl inom som utom institutionerna. Subpolitik är sålunda 
inte identiskt med civilsamhälle, även om uppenbara överensstämmelser finns. Vad som framförallt 
                                                 

116 Beck 2000, s. 107-108. 
117 Ibid., s.112. 
118 Beck, Ulrich (1995). Att uppfinna det politiska: Bidrag till en teori om reflexiv modernisering, s. 34. 
119 Beck 2000, s. 328. 
120 Ibid., s. 322. 
121 Ibid., s. 322-323. 
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gör begreppet intressant för denna uppsats är att det tillmäts rollen av ett komplement till offentlig 
verksamhet. När begreppet används i denna uppsats ska med det förstås endast den del av begrep-
pet som anknyter till studien, till ideell verksamhet, dvs den del som av Beck benämns nya sociala 
rörelser, och alltså inte marknad, forskning eller privatliv. 

Att Beck för in näringsliv, vetenskap och nya sociala rörelser under samma begrepp innebär inte att 
de tillmäts samma samhällsfunktion. Detta blir tydligt i samband med t.ex. miljöfrågan. Denna fråga, 
vilken i dag finns på mångas läppar, fördes enligt Beck inte upp på den samhälleliga dagordningen 
inte genom politikens försorg - men heller inte genom näringslivets eller vetenskapens. I stället har 
detta skett genom medborgarinitiativ - ofta trots hårt motstånd från institutioner och etablerade parti-
er. I fallet miljöfrågan återfinns alltså en skillnad mellan subpolitiken olika delar, varvid miljörörelsen 
intar en särställning.122 

När frågor om en av miljöproblem hotad värld också omfattas av politiker och industriidkare ser 
Beck i detta främst ett utanverk som sällan leder till handling.123 Här ser jag en anledning att ”dämpa” 
Beck: Att politiker kan prata mer än de uträttar förekommer, men är ingen ofrånkomlig regel. Att det 
förekommer att man inom industrin ägnar sig åt ”green-washing” innebär inte att så alltid är fallet. 
Ändå finns det i denna generalisering av Beck en koppling till verkliga förhållanden, där medborgar-
nas initiativ skiljer sig från statens och industrins - annars hade det inte funnits en miljörörelse. 

Enligt Beck visar historien att innehållet i in- och utrikespolitiken, miljö-, och teknikpolitik huvudsak-
ligen har initierats underifrån och uppåt av freds-, kvinno-, och miljörörelser. Därför säger han att 
subpolitik innebär samhällsgestaltning underifrån.124  

Subpolitikens inflytande leder till en förlust av verkställande makt, till en krympning och minimering av 
politiken. I och med subpolitiseringen ges möjligheten att delta i diskussion och gestaltning till grupper 
som tidigare inte varit delaktiga i teknifierings- och industrialiseringsprocessen: medborgare, sociala 
rörelser, expertgrupper, anställda på arbetsplatser.125 Det subpolitiska samhället kunde bli det med-
borgarsamhälle som självt tar hand om sina angelägenheter.126 

Att Beck tillmäter subpolitiken en stor potential innebär inte att han ser den som något entydigt posi-
tivt. Han menar att den står öppen inte bara för en sida, och pekar på att t.ex. högerextremister har 
utnyttjat subpolitikens möjligheter.127 (Något som f.ö. återfinns även inom civilsamhället.) 

4.4 Politikens roll i risksamhället 
Trots att makten att forma samhället har flyttats från politiken till subpolitiken kvarstår den institutio-
nella stabiliteten liksom politikens ansvar. Politiken tvingas agera utifrån fiktionen att det finns en cent-
raliserad statsmakt. Detta skapar förväntningar som riskerar att få de verkliga politiska strukturerna 
som en svaghet som bara kan åtgärdas av en ”stark hand”.128 

                                                 

122 Beck 1995. Att uppfinna det politiska: Bidrag till en teori om reflexiv modernisering, s. 139. 
123 Beck 2000. 
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Det finns ännu en normativt gällande förväntning att de beslut som förändrar samhället bör koncent-
reras till det politiska systemets institutioner. Man håller alltså fast vid uppfattningen att det politiska 
systemet är politikens exklusiva centrum, samtidigt som det hävdas att staten har en begränsad kapa-
citet till att styra och ingripa mot aktörer bakom industri och forskning.129 

Samtidigt som Beck finner att risker och hot ökar i mängd och ändrar karaktär, konstaterar han att 
politiken inte följer med i samma takt för att bemästra hoten. Han menar vidare att det inte finns nå-
gon självklar typ av politik eller politiska institutioner som skulle klara av detta. Vad som inträffar är 
därför ett vakuum på politisk kompetens. Beck frågar sig om det alls går att bemästra hoten med 
hjälp av traditionell politik.130 

Beck ser politiker som några som inte har vetskap om den politik de för, som saknar såväl karta och 
kompass som mål för vägen. Men med hjälp av ”framstegstrons inövade gester” framställer de ändå 
resan in i det okända som något positivt, och får väljarna att tro att det är deras eget påhitt. 131 

Vilken roll ska då politiken spela? Beck menar att den ska bestämma över samhällets juridiska vill-
kor samt ha ett fortsatt inflytande över områden som utrikes- och försvarspolitiken. Därmed ger han 
politiken en bevarande, upprätthållande funktion. Åsikts- och intressestriderna anser han istället ska 
äga rum inom forskning och ekonomi.132 
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132 Beck 2000. 



41 

5 Resultat 

I enlighet vad som sagts i avsnittet Metod för strukturering och analys av resultat (2.2) ska en jämfö-
relse göras mellan resultatet i de avsnitt i vilka Miljöbibliotekets uppgift för en hållbar utveckling re-
dogörs (5.1 och 5.2), och resultatet i avsnitten i vilka Malmö stads uppgift redogörs (5.3 och 5.4). 
Jämförelsen kommer att redovisas i avsnitt Skillnader och likheter i uppgiften för en hållbar utveckling 
(5.5). 

Vid jämförelsen tas utgångspunkten i Miljöbibliotekets uppgift mot vilket Malmö stads uppgift ställs. 
Härigenom är det tänkt att det ska framkomma vad som i Miljöbibliotekets uppgift i arbetet för en 
hållbar utveckling som inte återfinns i Malmö stads dito. Resultatet av jämförelsen kommer också att 
innefatta sådana kvalitéer som återfinns hos båda parterna samt sådana man använder sig av inom 
Malmö stad men inte på Miljöbiblioteket. Dessa delar utgör inte någon förutsättning för att besvara 
problemställningen, men jag anser att resultatet utan dem skulle bli onödigt otydligt, bemängt med 
lakuner. 

Jag vill poängtera att jag vid jämförelsen kommer att tolka delresultaten i 5.1 - 5.4. De kvalitéer som 
i detta avsnitt kommer att omtalas är alltså sådant som jag utläser av delresultaten. I vissa fall är kva-
litéerna uppenbara, i andra mindre tydligt uttryckta - något som föranleder tolkning. Kanske är det i 
vissa fall rätt att tala om tendenser, i bemärkelsen antydningar. Ett alternativ till dessa tolkningar av 
tendenser vore att frångå textdokumenten och i stället observera somliga delar av verksamheterna - 
något som inte låter sig göras inom tidsramen för denna uppsats. 

Skillnader i de två resultaten som beror på skillnader i de två verksamheternas ekonomiska förutsätt-
ningar ska inte jämföras. En kommuns budget överstiger (som regel) den hos en ideell förening i så-
dan omfattning att jag har svårt att se poängen med en sådan jämförelse. Vad som ska jämföras är i 
stället skillnader i kvalitéer, i bemärkelsen arten av en viss åtgärd.  

Däremot behöver inte alltid mängden, dvs. i vilken utsträckning som en viss åtgärd kommer till ut-
tryck, avgöras av de ekonomiska ramarna: det kan ju helt enkelt röra sig om att man väljer att lägga 
pengarna på något i stället för något annat - som de också skulle ha räckt till. Min strävan är att jäm-
förelsen ska omfatta enbart skillnader i kvalité som beror på detta senare, och inte sådana där bud-
geten har avgjort valet av åtgärd. Jag är medveten om att dessa två bevekelsegrunder i enskilda fall 
kan sammanfalla, och att det ur min horisont kan vara omöjligt att avgöra när så är fallet. 

Om det nu inte är ekonomin som här ska ges utrymme, vad är det då? Jag tror att värderingar är ett 
lämpligt ord. Förvisso är detta ingen ideologianalys, men bakom valen av en verksamhets inriktning 
återfinns väl förhoppningsvis värderingar. Värderingar som tar sig uttryck i vad jag här har valt att 
benämna kvalitéer. 

5.1 Miljöbibliotekets vision för arbetet med en hållbar utveckling 
På Miljöbibliotekets hemsida finns två länkar som kopplar samman Miljöbiblioteket med den offent-
liga sektorns uppgift för hållbar utveckling. Den ena leder till en utförlig redogörelse för Agenda 21, 
den andra till Regeringsskrivelsen Johannesburg. FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling. 
Förekomsten av dess länkar ger vid handen att Miljöbiblioteket ställer sig bakom innehållet i de två 
dokumenten. Därmed ställer man sig också på samma sida som regeringen i arbetet för en hållbar 
utveckling. 
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Miljöbiblioteket ansluter sig också till idén från Vår gemensamma framtid, om att ”nuvarande män-
niskors behov ska tillgodoses utan att framtida generationers försörjningsmöjligheter hotas”.133 

Förutom FN:s toppmöte i Johannesburg utgör också konferenserna i Stockholm 1972 och Rio de 
Janeiro 1992 utgångspunkter för bibliotekets verksamhet. Närmare bestämt är utgångspunkten ”det 
perspektiv som lyftes fram i diskussionen kring” konferenserna. 134 Detta ”kring” pekar möjligen på 
att man går utöver de diskussioner som fördes inom konferenserna. I t.ex. Johannesburg förekom 
möten mellan olika NGO parallellt med ordinarie konferens. 

Vänder man sig till föreningens mål för att få en uppfattning om visionen med arbetet möts man av 
följande: 

Vi bidrar till en bättre miljö och ökad rättvisa lokalt och globalt 

Vi strukturerar och tillhandahåller aktuell information 

Vi syns och engagerar 

Vi är en pulserande och attraherande mötesplats135  

Målen har en självbespeglande karaktär, de tycks vara uppsatta som motivation för medarbetarna. 
Vill man skapa sig en bild av Miljöbibliotekets förhållande till omvärlden säger föreningens stadgar 
mer. Under §2 i dessa anges syftet med föreningen i fyra punkter: 

Att samla alla som vill arbeta med eller stödja verksamheten vid Miljöbiblioteket i Lund. 

Att driva ett informationscenter för miljö- och utvecklingsfrågor. Detta center ska ha böcker, 
tidskrifter, rapporter, tillgång till databaser från Sverige och övriga världen. Information ska 
hållas lättillgänglig för allmänheten, skolor, forskare, företag, myndigheter, organisationer 
med flera. 

Att uppmärksamma och ge informationsservice beträffande globala, regionala och lokala mil-
jö- och utvecklingsfrågor. Detta skall ske genom att till exempel ordna debatter, föredrag, 
konferenser och utställningar. 

Att i samarbete med utländska och svenska organisationer genomföra biståndsprojekt.136 

Första punkten kan synas en aningen anspråkslös. Jag tror att man kommer åt dess innebörd genom 
att ta fasta på orden samla och vill. Det handlar om att göra något tillsammans, och att göra det av 
fri vilja. Här framträder idealiteten som förutsättning för verksamheten. 

I andra och tredje punkten anges de medel med vilka verksamheten ska bedrivas. Många känns igen 
från annan biblioteksverksamhet, som dokumentsamling och utställningar, men också ovanligare me-
del omnämns, så som debatter. Biblioteket ska vara tillgängligt för allmänheten; bredden på använ-
dargrupper är påfallande. Den geografiska täckningen omfattar ett globalt perspektiv. 

                                                 

133 Föreningen Miljöbibliotekets Policydokument. 
134 Ibid. 
135 www.greenlibary.org [2005-02-01] 
136 Stadgar. Föreningen Miljöbiblioteket i Lund. 
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Vi får i syftet veta att dokumentsamlingen ska vara inriktad mot miljö- och utvecklingsfrågor. Men 
samlingen har ytterligare en vinkling utöver detta: 

Vi vill särskilt lyfta fram alternativa idéer. På vanliga bibliotek finns ofta dåligt med material 
från miljörörelsen.137 

I enskilda projekt preciseras visionen. Med projektet Efter FN:s toppmöte i Johannesburg vill 
man engagera ungdomar och skapa diskussion kring vad man kan göra efter toppmötet.138 Med 
utställningen som handlar om EU:s naturvårdsprogram Natura 2000 har man producerat ett informa-
tionsmaterial som ska underlätta för allmänheten att bli intresserad av Natura 2000. Programmet 
omfattar ett nätverk av tusentals skyddade platser för utrotningshotade och skyddsvärda livsmiljöer i 
EU:s alla medlemsländer. Utställningsprojektet syftar också till att stimulera föreningar och organisa-
tioner att öka engagemanget för naturvård.139 

De delar av Miljöbibliotekets vision för en hållbar utveckling som berör den internationella delen av 
föreningens verksamhet omfattas inte av urvalet. Till denna kommer jag ändå att anknyta under av-
snittet 6, Analys och diskussion för att diskutera föreningens tolkning av begreppet hållbar utveckling. 

5.2 Miljöbibliotekets implementering av en hållbar utveckling 
5.2.1 Informationsverksamheten 

Informationsverksamheten är övergripande för alla Miljöbibliotekets aktiviteter.140 Till denna kan 
räknas sedvanlig biblioteksverksamhet i form av informationsförmedling, ordnande av utställningar 
och debattkvällar. Men man tipsar också kommuner och skolbibliotek om bra miljöböcker, och ger 
kommunala miljönämnder råd om litteratur och var de kan hämta information för sitt arbete med 
Agenda 21. Det händer också att kommuner och skolbibliotek köper böcker från föreningens bok-
handel.141  

I informationsverksamheten samverkar man med andra institutioner. Lunds stadsbibliotek hänvisar 
besökare med miljöfrågor direkt till miljöbiblioteket, institutioner vid Lunds universitet med miljöan-
knytning sänder regelbundet rapporter, uppsatser och doktorsavhandlingar till Miljöbiblioteket. 

5.2.2 Dokumentsamlingen 

Hur ser då den dokumentsamling ut som är en väsentlig del av informationsverksamheten? Miljöbib-
liotekets dokumentsamlingen består av c:a 11 000 böcker, främst på svenska men även på engelska. 
Den rymmer också svenska och internationella tidskrifter och nyhetsbrev, miljöplaner från Sveriges 
kommuner och information från andra föreningar än Miljöbiblioteket. Av aktuella tidskrifter har man 
c:a  100 stycken. Tillsammans med tidskrifterna i den äldre samlingen (se nedan) uppgår det totala 
antalet till c:a 300.142 Litteratur finns både för hemlån och som referens. 

                                                 

137 Arby 1994, s. 13. 
138 Föreningen Miljöbiblioteket. Årsredovisning 2004. 
139 Projekt. Miljöbibliotekets genomförda projekt 1993-2004. 
140 Föreningen Miljöbiblioteket. Årsredovisning 2004. 
141 Persson 2000, s. 165. 
142 Inga Ohlsson, Miljöbiblioteket i Lund. Muntligt. [2004-09-20] 
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I hängmappar återfinns sådant material som är svårt att placera i en bokhylla, som foldrar och bro-
schyrer, men även urklipp från dagstidningar, tidskrifter och information från nätet. Just det ”svårhan-
terliga” materialet är sådant, menar man på Miljöbiblioteket, som andra bibliotek anser vara för be-
svärligt att hantera och därför saknar i sina samlingar. De enskilda hängmapparna är placerade i 
bokhyllorna på respektive hyllsignum. 

Bibliotekets äldre samling rymmer äldre miljöanknuten litteratur, såväl monografier som tidskrifter 
vilka har upphört. Samlingen kan innehålla uppgifter som förlorat sin aktualitet, men har samtidigt fått 
ett annat värde i det att forskning kring miljörörelsen har börjat bedrivas. Enligt Miljöbiblioteket är 
samlingen unik i Sverige.143 Miljöbibliotekets äldre samling innehåller bl.a. 7000 volymer från det 
numera nedlagda Ekoteket.144 

5.2.3 Mötesplats 

Miljöbiblioteket definierar sig som en mötesplats för hållbar utveckling. Vad menar man då med 
mötesplats? Det ska vara en plats för debatt, seminarier och diskussion.145 Mötesplatsen ska vara 
till för både föreningar och enskilda. 

Mötesplatsen kan sägas vara både rumsligt begränsad och av mobil karaktär, i det att man eftersträ-
var att skapa möten såväl i lokalen i Lund som inom ramen för de projekt man bedriver på andra 
orter i Sverige. 

På Miljöbiblioteket möjliggörs såväl formella som informella möten. Ett sätt att skapa informella mö-
ten är genom att hyra ut delar av den stora lokalen till andra föreningar. Varje förening har sin plats, 
som ändå inte är avskuren från den gemensamma ytan. Det faller sig därför naturligt att informella 
möten därmed uppstår - låt vara inom en begränsad grupp människor.146 Till de formella mötena kan 
räknas de debatter och s.k. miljösamtal man ordnat under åren. Dessa har även innefattat deltagare 
utifrån, t.ex. från den kommunala sektorn. Representanter med olika ståndpunkter i en viss fråga har 
deltagit. 

5.2.4 Projekt  

Under första kvartalet 2005 hölls en serie debattkvällar under namnet Effektivisering för hållbara-
re samhälle på biologins villkor. Ur programmet kan följande teman nämnas: Toa utan vatten - 
utmaning som angår oss alla; Effektivare biogasproduktion/kompostering - samhällsekono-
miska effekter och Kompostering i egen trädgård - praktiska råd och demonstration.147 

                                                 

143 Ninna Widstrand, Miljöbiblioteket i Lund. Muntligt.[2004-09-20] 
144 Rubin, Birgitta 1995. Bara miljö på hyllorna. Dagens Nyheter, 1995-01-26, sektion B, s. 1. 
145 Nyhetsbrev. Miljöbiblioteket i Lund. 2001, nr. 1-4. 
146 Till de föreningar som har sin arbetsplats i Miljöbiblioteket kan bl.a. räknas: Aktion Skåne Miljö, Al-Mandaiska 
föreningen, Centro Cultural Demos, Förbundet Djurens Rätt i Lund, Föreningen Ordfront, Greenpeace, Infote-
ket/Ekorörelsen, IWGIA (Lundagruppen för ursprungsfolk), UBV/Latinamerika Utbildning för Biståndsverksam-
het, samt Togo-kommiten för demokratins överlevnad. 
147 www.greenlibrary.org [2005-03-03] 
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I april 2005 hölls ett helgseminarium, Employment & Sustainability - Green Jobs, där syftet bl.a. 
var att utvärdera effekten av s.k. gröna jobb och se på vilken roll dessa kan ha i arbetet för den håll-
bara utvecklingen.148 

Under 2004 har man färdigställt en utställning med fotografier och information om EU:s naturvårds-
program Natura 2000. Den finns även på hemsidan med såväl engelsk som svensk text. Från hem-
sidan kan man ladda ned Overhead-bilder och talarmanus, tänkt att användas i studiecirklar, under-
visning mm. Utställningen om Natura 2000 kan beställas i svensk version från Miljöbiblioteket. Den 
är framtagen för att visas på bibliotek, skolor, arbetsplatser etc. och hyrs från Miljöbiblioteket.149  

I samband med projektet Efter FN:s toppmöte i Johannesburg har man producerat en broschyr 
och genomfört besök på gymnasieskolor. Även elever från högskolor har deltagit.150 

Under 2004 organiserade man ett rundabordssamtal med namnet Vad gör vi för hållbarheten i 
Skåne? Vad borde vi göra? Efter ett inledande föredrag av Andrew Jamison, professor i teknologi 
och samhälle vid Aalborgs universitet, följde diskussioner där skånska miljöpolitiker, representanter 
för miljöorganisationer, universitet och nätverket Hållbar Utveckling Skåne (HUT) deltog. Tema för 
diskussionerna var produktion och konsumtion; negativa klimateffekter - trafik; jordbruk och energi; 
biologisk mångfald samt uppföljning av de nationella miljömålen ur skånsk synpunkt.151 

År 2004 ordnades föredrag och diskussionen Alternativa måttstockar för hållbar handel, i sam-
arrangemang med Miljöförbundet/Jordens vänner. Föredragshållare var Alf Hornborg, professor i 
humanekologi vid Lunds universitet.152 

I samarbete med Svalorna Indien-Bangladesh anordnade Miljöbiblioteket 2004 seminarierna Eko-
logi, värderingar och social rättvisa, med deltagare från Ecuador, Indien och Brasilien och Bang-
ladesh efter GMO - utmaningar för det ekologiska jordbruket.153 

I föredraget och samtalet Ekologi och fattigdomsbekämpning kom föredragshållarna från Indien, 
Ecuador och Brasilien. Ämnet var odlingsmetoder inom inhemskt ekologiskt jordbruk samt hur detta 
hotas av industrijordbruk av västerländsk modell.154 

2001 genomfördes på Miljöbiblioteket en konferens och ett rundabordssamtal om miljö och hållbar 
utveckling i Central- och Östeuropa med representanter från ideella organisationer från dessa områ-
den.155 

                                                 

148 Ibid. 
149 www.greenlibrary.org [2005-03-03] 
150 Föreningen Miljöbibliotekets verksamhetsberättelse 2004. 
151 Ibid. 
152 Ibid. 
153 Ibid. 
154 Nyhetsbrev. Miljöbiblioteket i Lund. 2003, nr. 2. 
155 Nyhetsbrev. Miljöbiblioteket i Lund. 2001, nr 1-4. 
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Tillsammans med Fältbiologerna i Lund arrangerade Miljöbiblioteket 2001 diskussionsaftnar för 
ungdomar. Syftet var att ”sprida kunskap om världens tillstånd och ge möjligheter till konkreta fakta 
att grunda sitt engagemang på”. Teman var bl.a.: Miljölagstiftning inom EU, GMO - genmodifierade 
organismer, kollektivtrafik, Östersjön och jordbruket - om övergödning och försurning.156  

Directory of Environmental NGOs in Europe är en katalog som Miljöbiblioteket skapat med 
post-, e-mail- och webadresser mm till c:a 600 miljöorganisationer i Europa. Första varianten, från 
år 2000, var i tryckt form men har därefter publicerats i elektronisk form och nås via föreningens 
hemsida.157 

Projektet Hållbar utveckling - en vision för många eller några utvalda genomfördes 2000 med 
inbjudna gäster från bl.a. Colombia, Bangladesh och Mozambique.158 

1998 hölls seminariet Miljösamarbete Nord-Syd i vilket biblioteket diskuterade med svenska miljö-
organisationer hur man kan sprida information om miljöfrågor och samarbeta i dialog med tredje 
världen.159 

1998 fick biblioteket ett uppdrag från Bibliotekstjänst AB att göra en sammanställning av miljölittera-
tur i urval för gymnasiet. Resultatet heter En enda jord.160 

I informationsverksamheten ingår s.k. miljökunskapsverkstäder: gymnasie- och folkhögskoleklas-
ser får under ledsagning av bibliotekets personal för att där själva söka svar på miljöfrågor. Upptag-
ningsområdet är hela Skåne. Personalen tillhandahåller sökverktygen men inga färdiga svar. Från 
Miljöbibliotekets sida anser man det vara viktigt att eleverna själva formulerar de frågor de vill ha 
svar på när de anländer till biblioteket. Förfaringssätten anses av Miljöbiblioteket leda inte endast till 
ett ökat miljökunnande, utan också vara ett konstruktivt sätt att lära ut informationssökning. På bibli-
oteket framhålls att 

det här är ett sätt att lära skolelever att kritiskt värdera olika källor. De går igenom informa-
tion från flera håll och väljer det som är relevant och som de känner att de kan lita på.161  

Miljökunskapsverkstäderna kostar ingenting för den besökande klassen. Man började med dessa 
1994, och fram till år 2004 hade över 130 Miljökunskapsverkstäder genomförts. Projektet samord-
nas av en arbetsgrupp där intresserade lärare och gymnasiebibliotekarier medverkar aktivt.162 

Sedan 1994 driver biblioteket Internet-verkstad för vanligt folk - riktad främst till nybörjare. 

Miljöbiblioteket kontaktade 1992 samtliga svenska kommuner och länsstyrelser och bad dem sända 
sina miljöplaner. Materialet, som kontinuerligt uppdateras, har samlats i en sökbar databas.163 

                                                 

156 Ibid. 
157 Projekt. Miljöbibliotekets genomförda projekt 1993-2004. 
158 Ibid. 
159 Ibid. 
160 Ibid. 
161 Oppenheim, Florence 2003. Mötesplats och centrum för kunskapsspridning. DIK forum, nr 10, s. 12f. 
162 Projekt. Miljöbibliotekets genomförda projekt 1993-2004. 
163 Ibid. 
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5.3 Malmö stads vision för arbetet med en hållbar utveckling 
För arbetet för en hållbar utveckling har man inom Malmö stad författat ett Miljöprogram som 
sträcker sig mellan åren 2003-2008. Programmet föreslår en plattform för arbetet för ”god miljö och 
hållbar utveckling” som består av huvudmål, miljömål för Malmö, sektorsvisa strategier och åtgärder 
samt uppföljningssystem baserade på miljöledning och miljöövervakning. Under detta avsnitt kom-
mer målen att behandlas, medan nästa avsnitt tar upp de åtgärder varigenom målen ska implemente-
ras. 164 

Malmö stad utgår i sitt miljöarbete från de 15 nationella miljömål som fastställts av riksdagen (se: 
3.7.1 Kommunernas miljöarbete). Uteslutet är ”Storslagen fjällmiljö”. Även folkhälsofrågor ligger 
utanför ramarna för Miljöprogrammet, liksom arbetsmiljöfrågor. För åtgärdernas implementering är 
arbetet därefter uppdelat på 8 insatsområden, av vilka ett är av intresse för denna uppsats: informa-
tion och utbildning (se: 2 Metod). 

Det är ett uttalat politiskt mål att Malmö ska omvandlas i riktning mot att bli en kunskapsstad. I Mil-
jöprogrammet sammanförs denna strävan med den för en hållbar utveckling: 

Överföringen av kunskap mellan generationer är en förutsättning för hållbar utveckling. För 
att få till stånd en god hushållning med jordens resurser krävs naturvetenskapliga insikter 
om de fysiska ramarna för långsiktig överlevnad. Men det krävs också insikter i sociala för-
hållanden och en fördjupad debatt om möjligheterna att skapa en mer rättvis världsord-
ning.165 

Man anser inom Malmö stad att kulturell mångfald är en styrka i arbetet för en hållbar utveckling. 
Kompetenser och erfarenheter från alla etniska grupper bör därför få komma till uttryck. Man anser 
det vara särskilt viktigt att den yngre generationen malmöbor med annan bakgrund än svensk blir 
delaktiga i arbetet.166 

En förutsättning för att målen ska nås anses vara att alla som bor och verkar i Malmö ges möjlighet 
att bidra. Man frågar sig därför hur väl malmöbon känner till stadens intentioner på miljöområdet 
samt hur väl dialogen fungerar mellan kommunen och malmöborna. Ur dessa frågor har tanken växt 
på att utveckla ett s.k. miljökommunikationsprojekt. De övergripande målen med detta ska vara att 
förmedla kunskap, förändra attityder samt inspirera till handling.167 För att öka malmöbornas delak-
tighet anser man att det krävs, förutom god information, också kanaler där synpunkter på stadens 
miljöarbete kan föras fram. I miljöarbetet värdesätter man också att stimulera den enskildes egna 
initiativ till att förbättra miljön.168 Ansvaret för att åtgärderna genomförs åligger förvisso den kommu-
nala organisationen, men för att uppnå målen sägs också förutsättas medverkan från allmänhet, före-
tag och organisationer.169 

                                                 

164 Miljöprogram för Malmö stad 2003-2008: Plattform för ekologiskt hållbar utveckling. 
165 Ibid., s. 70. 
166 Ibid., s. 71. 
167 Ibid. 
168 Ibid., s. 69. 
169 Ibid., s. 11. 
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5.3.1 Malmö stadsbibliotek 

På stadsbiblioteket finns en speciell avdelning för miljö. Meningen är att all information om alla miljö-
frågor ur alla aspekter ska finnas samlad på ett ställe. Detta för att inte t.ex. energifrågor hamnar på 
avdelningen för teknik, miljöredovisning på ekonomi, miljöundervisning på pedagogik etc. Man vill 
anknyta hälsotemat till Miljöbiblioteket och har därför placerat ett eget ”kvarter” för hälsa i anslutning 
till Miljöbiblioteket. 

5.3.2 Skolor och förskolor 

I läroplanen betonas att ”eleverna genom ett miljöperspektiv får möjlighet både att ta ansvar för den 
miljö de själva direkt kan påverka och att skaffa sig ett övergripande förhållningssätt till övergripande 
och globala miljöfrågor”. Detta tolkas så att skolan ansvarar både för att eleverna känner till en god 
miljö och grundläggande ekologiska sammanhang. 170 Målsättningen med Malmö Naturskola är att 
ge storstadsbarn insikt om naturens förutsättningar. 

5.3.3 Malmö museer 

Malmö museer ser det som en viktig uppgift att sprida kunskap om det skånska kulturlandskapet, 
om förhållandet mellan människa och natur i detta och om de naturvärden som står på spel. Utställ-
ningar byggs utifrån ett tvärvetenskapligt, ekologiskt synsätt. Museet säger sig också vilja föra en 
dialog med malmöborna och aktivt delta i debatter om lokala och globala miljöfrågor.171  

Det sedan år 2000 pågående projektet Natur och retur är en del av ett större dokumentationspro-
jekt på Malmö museer. I Natur och retur fokuseras på natursyn, integration och naturvård: 

Syftet med Natur & retur är att genom dialog med människor öka förståelsen för natur- och 
miljöfrågor, speciellt med inriktning på stadens natur. Integration är ett centralt begrepp som 
vi väljer att utvidga till att även omfatta en integration mellan medborgare och beslutsfatta-
re/experter i miljöfrågor för att på så vis främja möten.172  

Projektet syftar till att bli en fest där natur, människor och kultur får tillfälle att mötas. För att uppnå 
detta vill man sammansmälta traditionell kunskapsförmedling som föreläsningar och debatter med 
estetiska och kulturella upplevelser som teater, musik, film och konstverk.173 Utöver vad som ovan 
angivits vill man med projektet 

försöka utmana människors fördomar, normer och föreställningar kring natur- och miljöfrå-
gor. Detta för att vi ska kunna ifrågasätta och kanske omvärdera vår egen kunskap och öka 
förståelsen för vår miljö. /…/ Det kan gälla hållbar utveckling, naturvård, sophantering och 
natursyn etc.174 

5.3.4 Malmö högskola. 

Till skillnad från museerna och biblioteken är Malmö högskola inte en kommunal verksamhet, utan en 
statlig. Högskolans miljöarbete omfattas ändå av det kommunala miljöprogrammet och kommer där-
för också att behandlas här. Malmö högskola har en tydlig miljöprofil: 

                                                 

170 Miljöprogram för Malmö stad 2003-2008: Plattform för ekologiskt hållbar utveckling, s. 70. 
171 Ibid., s. 71. 
172 Projekt och samarbeten. Malmö museer. 
173 Ibid. 
174 Ibid. 



49 

All verksamhet vid Malmö högskola skall genomsyras av omsorgen om miljön. Miljöaspek-
terna skall vägas in vid varje beslut på alla nivåer och i alla verksamheter vid högskolan.175 

Malmö högskola har tre perspektiv: förutom miljö, även genus samt migration och etnicitet. Dessa 
ska genomsyra utbildning, forskning och all övrig verksamhet som bedrivs vid högskolan. Miljöper-
spektivet innebär bl.a. att alla som studerar kurser om minst tio poäng ska få sådana kunskaper att 
de i sin framtida yrkesverksamhet kan bidra till att påverka miljötillståndet positivt. Miljöperspektivet 
ska, liksom de två övriga perspektiven, tillföra intellektuella utmaningar och kunskap som kanske inte 
automatiskt tillhör utbildningen. All undervisning ska ta in relevanta miljöfrågor när så är lämpligt. 
Miljöperspektivet är självständigt och inte knutet till något ämne, för att kunna ge ett fritt, kritiskt och 
ifrågasättande förhållningssätt till miljöfrågorna. Miljöperspektivet ska inte bara genomsyra utbild-
ningarna, utan hela högskolans verksamhet.176 

Miljöperspektivet har således både en intern och en extern inriktning. Ett mål är att studenter och 
personal vid högskolan ska öka sin förståelse för miljörelaterade frågor, ett annat är att de färdiga 
studenterna ska bära med sig denna kunskap för att genom sitt yrkesliv omsätta den i samhället. Ef-
tersom studenter kommer till skolan för att efter ett par år åter lämna den, kan man se skolans mål att 
”fostra” dem i miljökunskap som en externt riktad verksamhet.  

Miljövetenskap - Människa, miljö, samhälle 120 p är en flervetenskaplig utbildning inriktad mot 
ökad resurshushållning och minskad miljöbelastning. Som utgångspunkten anges att dagens framträ-
dande miljö- och naturresursproblem är resultat av mänskliga aktiviteter. Därför ligger tonvikten vid 
ett samhällsvetenskapligt perspektiv, men utbildningen integreras också med naturvetenskapliga och 
tekniska perspektiv. Syftet med programmet är att: 

Ge grundläggande kunskap om aktuella miljö- och naturresursproblem. 

Ge kompetens att analysera människors och samhällens miljöpåverkan. 

Ge kompetens och konkreta verktyg för förändringsarbete.177 

Programmet vänder sig till såväl grundstuderande som yrkesverksamma med intresse av att arbeta 
med människor och samhällsorganisationer för en hållbar utveckling. 

SEKUM (Stadsekologiskt kunskaps- och utvecklingscentrum) är ett samarbetsprojekt mellan kom-
munen och Malmö högskola. Syftet är att verka för en hållbar stadsutveckling i ett lokalt, regionalt 
och globalt perspektiv samt att öka samverkan mellan de olika parterna. Visionen är en verksamhet 
som successivt ska utvecklas till ett kraftfullt nav och plattform för samverkan mellan näringsliv, uni-
versitet och högskolor, offentliga verksamheter och andra organisationer.178 

                                                 

175 Miljöpolicy Malmö högskola. 
176 Miljöperspektivet Malmö högskola. 
177 Miljövetenskap - Människa, miljö, samhälle - Teknik och samhälle - Malmö högskola. 
178 SEKUM. Stadsekologiskt kunskaps och utvecklingscentrum i Malmö. 
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5.3.5 Övrig kommunal förvaltning 

Stadsdelarnas funktion är inte att svara för miljöfrågor av övergripande karaktär, däremot anses ett 
aktivt miljöarbete inom de egna verksamhetsfälten och en aktiv dialog med allmänheten vara en nöd-
vändighet om ett lokalt arbete för hållbar utveckling ska bli framgångsrikt.179  

5.4 Malmö stads implementering av en hållbar utveckling 
5.4.1 Malmö stadsbibliotek 

Malmö stadsbibliotek har en särskild avdelning, Miljöbiblioteket, som startade i samband med att 
biblioteket flyttade in i sina nya lokaler 1996. Här samlas information om miljöfrågor. Förutom böck-
er och tidskrifter finns här tidningsklipp och faktahäften, material från förvaltningar, myndigheter och 
organisationer. Utställningar och program arrangeras flera gånger om året.180 Dokumentsamlingen 
rymmer 3000 böcker och videofilmer, 40 tidskrifter, tidningsklipp och faktahäften ämnesvis sortera-
de, utdelningsmaterial från organisationer och myndigheter. Personalen är inte utbildad i miljörelate-
rade ämnen.181 

Stadsbibliotekets Miljöbibliotek bedriver en projektverksamhet som nedan ges exempel ur.182 

* Till hösten 2005 och våren 2006 kommer stadsbiblioteket att i samarbete med Studiefrämjandet 
att genomföra flera program på temat Hållbar konsumtion. 

* Under 2003 anordnades bl.a. en klimatutställning med föreläsning av John Pohlman. 

* Miljöförvaltningens energirådgivare var tillgänglig några timmar vid tre tillfällen under 2003 för att 
möta användarna. 

* Under 2002 ordnades bl.a. en teckningstävling där barn och ungdomar tecknar framtidens miljö 
med skolelever från Köpenhamn och Malmö. 

Exempel ur Miljöbibliotekets program 1999 är: 

* Tillväxt och ekologi. Kan Malmö växa på ett hållbart sätt? Presentation av kommunens över-
siktsplan samt frågestund med arkitekt från Stadsbyggnadskontoret. 

* Ekostaden Augustenborg. Föredrag om hur en hållbar stadsdel växer fram. 

* Varken kol eller kärnkraft? Svensk-dansk paneldebatt om en hållbar energiförsörjning i Öre-
sundsregionen. Med representanter för myndigheter från båda länderna. 

                                                 

179 Miljöprogram för Malmö stad 2003-2008: Plattform för ekologiskt hållbar utveckling, s.65. 
180 Miljöprogram för Malmö stad 2003-2008: Plattform för ekologiskt hållbar utveckling, s. 71. 
181 Kajsa Franzén, Malmö stadsbiblioteks Miljöbibliotek. Muntligt. 2005-04-25. 
182 Exemplen är hämtade ur följande dokument: Miljön i Malmö och världen: Föreläsningar och utställningar på 
Malmö stadsbibliotek våren 2000; Redovisning av Miljöbibliotekets projektbidrag ur Malmö stads miljöanslag 
för år 2002; Redovisning av Miljöbibliotekets projektbidrag ur Malmö stads miljöanslag för år 2003; Utställ-
ningar och föredrag på Malmö stadsbibliotek  miljöbibliotek hösten 1999 samt intervju med Kajsa Franzén, 
medarbetare på Malmö stadsbibliotek, Miljöbiblioteket. 
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* Hur säker är vår mat? Vad gör handel och myndigheter för oss konsumenter och hur säkra är 
deras garantier? Med företrädare från kommun, statligt verk samt handeln. 

* Kan blommor hota miljön? Om användning av kemikalier vid odling av snittblommor i utveck-
lingsländerna, och hur konsumenten kan påverka detta. 

* Citytunneln. Om hur Citytunneln genom Malmö påverkar miljön. 

Under år 2000 anordnades bl.a. följande föreläsningar och utställningar: 

* Köp inte deras liv! Film och föreläsning från Rikspolisstyrelsen om handeln med utrotningshotade 
djur. 

* Mode med omtanke. Föreläsning om ekologisk bomull samt modevisning av kläder av sådan bo-
mull. 

* Kan man tanka bilen med avloppsslam? Föreläsning av anställda vid VA-verket om vattenre-
ning, slamhantering och biogas. 

* Rent hus för en giftfri miljö. Hur kan privata hushåll hantera giftigt avfall på ett miljöriktigt sätt? 
Hur väljer man miljöbättre produkter? 

5.4.2 Skolor och förskolor 

Inom Malmö stad ses Malmö Naturskola som en stor tillgång när det gäller att stimulera barnens 
naturintresse. Naturskolan handleder elever vid olika aktiviteter i naturområden i Malmös närhet samt 
bedriver fortbildning för lärare.183  

5.4.3 Malmö museer 

I projektet Natur & retur ingår studiecirklar, fortbildning och fester. Det innefattar flera stadsdelar, 
och resultaten har visats i utställningar, publikationer och artiklar. Under 2003 arbetade museerna 
med ett projekt kring integration och natur. Det pågår också en pedagogisk verksamhet, inriktad mot 
barn.184 På Malmö museer finns också ett referensbibliotek öppet för museets besökare. Biblioteket 
innehåller bl.a. en specialsamling inom naturhistoria. Hemlån medges inte. 

5.4.4 Malmö högskola 

I praktiken innebär miljöperspektivet vid Malmö högskola att alla som börjar på lärarutbildningen 
inleder sin utbildning med att läsa en kurs i globala framtidsfrågor och att de blivande ingenjörerna på 
Teknik och samhälle läser 3 eller 5 poäng miljövetenskap. På Teknik och samhälle erbjuds också 
såväl enstaka kurser i miljövetenskap som ett helt program: Miljövetenskap - Människa, miljö 
samhälle 120 p.  

                                                 

183 Miljöprogram för Malmö stad 2003-2008: Plattform för ekologiskt hållbar utveckling, s.70. 
184 Miljöredovisning för Malmö stad 2003, s. 34. 
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I nätverket SEKUM erbjuder man s.k. frukostmöten under våren 2005, temat är hållbar stadsut-
veckling. Tanken är att man, samtidigt som en ekologisk frukost intages, ska lyssna på korta före-
drag (45 min.), diskutera och knyta kontakter.185 

5.4.5 Övrig kommunal förvaltning 

NaturDataBas Malmö är en databas som allmänheten via Internet både ska kunna söka information 
i och lämna observationsrapporter i. Naturdatabasen ska innehålla information om naturen i Malmö - 
vilka arter och naturtyper som förekommer samt när, var och i vilken omfattning de finns.186 

Åren 2001/2002 genomfördes dialogen Bry dig om Malmö. Syftet var att informera om dagens 
miljösituation samt att ge tillfälle för malmöbon att framföra synpunkter på vilka insatser som bör 
prioriteras för att förbättra miljön. En broschyr med namnet Bry dig om Malmö togs fram. Sist i 
broschyren fanns ett formulär som kunde fyllas i och sändas till Miljöförvaltningen. Broschyren var 
trespråkig och fanns förutom på svenska också på serbokroatiska och arabiska. Broschyren har 
spridits bl.a. via bibliotek, medborgarkontor, apotek och andra offentliga platser. Också Malmö 
stads hemsida erbjöd en version av broschyren. Personal från Miljöförvaltningen delade ut enkäter 
och svarade på frågor på Malmö stadsbibliotek.187 

I samband med byggandet av mässområdet Västra Hamnen erbjöds allmänheten att vara med i en 
testpanel. I denna diskuterades vid ett 30-tal träffar förslag och lösningar rörande bl.a. trafiklösning-
ar, parkering, hushöjder och gårdarnas utformning.188  

Stadsdelsförvaltningarna har många kontaktytor med allmänheten. En är tidningen Grön stad, vilken 
ges ut ett antal gånger per år och som bland annat skildrar lokala miljöfrågor. På stadsdels- och 
medborgarkontoren förmedlas samhällsinformation från kommunen och stadsdelen. Här finns som 
regel också information om aktuella miljöfrågor från stadsdelen eller från centrala förvaltningar. Fler-
talet stadsdelar har egna bibliotek i vilka miljöinformation och miljölitteratur ofta samlad till särskilda 
platser.189 Slutligen kan sägas att många skolor och förskolor bedriver miljöprojekt där information 
är ett av inslagen.190  

5.5 Skillnader och likheter i uppgiften för en hållbar utveckling 
5.5.1 Vad menar man med miljö? 

Termen miljö används i dag i de mest skilda sammanhang och fylls också med ett varierat innehåll. 
En sats som: ”Jag arbetar med miljö” är sålunda rätt intetsägande. Så - vilken miljö är det då som 
Miljöbiblioteket och Malmö stad vill arbeta för? Vi börjar i Lund. 

Miljöbibliotekets Nyhetsbrev ger vissa exempel på vad man avser med miljö. Man tar upp klimat-
frågan och höjningen av jordens medeltemperatur; en företagskoalitions förhållande till miljön; upp- 

                                                 

185 SEKUM. Stadsekologiskt kunskaps och utvecklingscentrum i Malmö. 
186 Naturdatabasen. Malmö stad, Miljöförvaltningen. 
187 Miljöprogram för Malmö stad 2003-2008: Plattform för ekologiskt hållbar utveckling, s. 69. 
188 Ibid., s. 64. 
189 Ibid., s. 65. 
190 Att redogöra för vad varje skola gör i arbetet är för omfattande för att tas upp i denna uppsats. 



53 

bromsningen av Golfströmmen; Kyotoavtalet; internationell miljöpolitik; UNEP (FN:s miljöprogram); 
fossila bränslen och utsläpp av växthusgaser; Östersjöns hållbara utveckling med avseende på över-
gödning och oljeutsläpp; EU:s 6:e miljöhandlingsprogram samt miljölagstiftning.191 

Det handlar alltså mycket om hela världens natur, om en hotad sådan och vad som kan göras på 
internationell nivå. Men man tar också upp miljön i människans vardag. I de debattkvällar som gick 
under namnet Effektivisering för hållbarare samhälle på biologins villkor fanns teman som Toa 
utan vatten - utmaning som angår oss alla; Effektivare biogasproduktion/kompostering - 
samhällsekonomiska effekter; Kompostering i egen trädgård - praktiska råd och demonstra-
tion. Med dessa teman för man också in ett moment av tekniskt kunnande i vardagen.  

I utställningen Natura 2000, handlar det om skyddsvärda naturområden. I föredraget och samtalet 
Ekologi och fattigdomsbekämpning var ämnet odlingsmetoder inom ekologiskt jordbruk i tredje-
världenländer samt hur detta hotas av industrijordbruk av västerländsk modell. Miljön är definitivt 
inte bunden till en västlig kontext. 

I många av Miljöbibliotekets dokument lämnas termen utan definiering - möjligen har man den upp-
fattningen att det finns en den lämpligaste tolkningen av termen och att det är den som outtalat avses. 
Eller så är man medveten om begreppets komplexitet, varför man inte finner det lönt att ägna sig åt 
lakoniska förklaringar. Enligt vad jag ovan angivit, samt i övrigt noterat mellan raderna i materialet, 
tycks det som om en naturvetenskaplig prägel dominerar framför ett vardagsiakttagande. Vidare 
förekommer en engagerad koppling till miljöpolitik, liksom till sociala förhållanden. 

I fallet Malmö stad framträder en delvis annorlunda bild av vad miljö kan vara. I Malmö museers 
projekt Natur & retur är det stadens natur man vill öka förståelsen för. Naturdatabasen ska inne-
hålla information om naturen i Malmö. Samarbetsprojektet SEKUM har en viss inriktning denna 
vår: hållbar stadsutveckling ur ett ekologiskt perspektiv. I projekten som genomförts på Malmö 
stadsbiblioteks miljöbibliotek har civilisationens möte med naturen getts uppmärksamhet. Förutom 
detta gränssnitt utgår föreläsningarna och utställningarna också på ett konkret sätt från människors 
vardag. I Hur säker är vår mat? kan den moderna konsumenten finna svar på frågor. De snitt-
blommor som behandlas i Kan blommor hota miljön? är ett uttryck för kultiveringen av naturen. 
Också i projekten Köp inte deras liv!, Mode med omtanke, Kan man tanka med avloppsslam? 
och Rent hus för en giftfri miljö återkommer temat hur den enskildes handling i vardagen påverkar 
naturen. Hos Malmö stad har man följaktligen tagit fasta på den igenkännbara miljön, den som åter-
finns i ens vardag. Det är inte den vilda, avlägsna naturen som i förstone här behandlas, utan den som 
är förenad med människans kultur på ett överskådligt sätt. Men man gör också en tydlig koppling 
mellan den miljö som Malmöbon äger möjlighet att påverka och den miljön som finns i avlägsna län-
der. 

Miljöförståelsen ligger hos Miljöbiblioteket närmare ett professionellt, akademiskt förhållningssätt, 
medan Malmö stad mer betonar en förståelse som utgår från vardagsiakttagelsen hos den i miljöäm-
nen icke skolade. Jag vill bara poängtera att vi nu rör oss på ett generellt plan - undantag saknas 
förstås inte. Gemensamt är framtidens miljö: man arbetar framåt, även om detta drag är påtagligare  

                                                 

191 Nyhetsbrev. Miljöbiblioteket i Lund. 2001, nr 1-4. 
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hos Miljöbiblioteket. Båda verksamheterna informerar om sådana förhållanden i naturen som inte är 
förnimbara utan tekniska hjälpmedel, även om också detta drag tycks vara påtagligare hos Miljöbib-
lioteket. Jag tror inte att de skillnader jag här påtalat innebär en i grunden olika natursyn mellan de 
två parterna: troligen är det mer som förenar än skiljer dem åt på denna punkt. 

5.5.2 Var finns miljön? 

Flera av Miljöbibliotekets projekt informerar om globala förhållanden. I utställningen om Natura 
2000 dröjer man inom Europas gränser. Seminariet Employment & Sustainability - Green Jobs 
anordnades för deltagare från Öst- och Nordeuropa. Man har genomfört en konferens och ett run-
dabordssamtal om miljö och hållbar utveckling i Central- och Östeuropa. I de seminarier som biblio-
teket anordnat i samarbete med Svalorna Indien-Bangladesh belyses förhållanden i tredje världen. I 
projektet Hållbar utveckling - en vision för många eller några utvalda kom också deltagarna 
från tredjevärlden-länder. I seminariet Miljösamarbete Nord-Syd fokuserades på information till 
och dialog med tredje världen. I föredraget och samtalet Ekologi och fattigdomsbekämpning kom 
föredragshållarna från Indien, Ecuador och Brasilien.192 Miljöbiblioteket måste sägas besitta en syn-
nerligen god förmåga att föra in det globala i det lokala. Svensk (eller: skånsk) allmänhet ges genom 
projekt som dessa en möjlighet till att samtala direkt med människor med egen erfarenhet av miljösi-
tuationen i andra delar av världen. 

I dokumentsamlingen är det globala perspektivet rikligt representerat, bl.a. i internationella tidskrif-
ter.193 Uppmärksammandet av global förhållanden innebär dock inte att Miljöbiblioteket försummar 
Skåne. Man har haft rundabordssamtal om hållbarheten i Skåne, man är medlem i nätverket HUT 
(Hållbar Utveckling Skåne) mm. Fler exempel finns. Skåne är rikligt uppmärksammat i verksamheten 
och, tycks det mig, mer än landet Sverige. I övrigt är det mest iögonfallande den globala närvaron. 

På Malmö stadsbiblioteks Miljöbibliotek återfinns såväl en lokal som global inriktning i projekten. I 
utställningen Tillväxt och ekologi behandlas staden Malmös hållbara tillväxt; Ekostaden Augusten-
borg handlar om stadsdelen med samma namn. Även i projektet Citytunneln är staden Malmö äm-
net, medan Varken kol eller kärnkraft? behandlar energisituationen i Öresundsregionen. Med pro-
jektet SEKUM är det dock inte just Malmö det handlar, utan staden - man talar om Malmö/Lund 
regionen samt om Berlin. I andra projekt lämnar man inte bara Malmö, utan också västvärlden. I 
Mode med omtanke behandlas problem med traditionell bomullsodling, i Kan blommor hota mil-
jön? så är det inte enbart Malmös miljö som avses, utan naturen och arbetsmiljön i utvecklingslän-
der. Sammantaget så dominerar ändå det lokala inslaget framför det globala i utställnings- och före-
dragsverksamheten på Malmö stadsbiblioteks Miljöbibliotek. 

Malmö museer ser som sin uppgift att bl.a. sprida kunskap om det skånska kulturlandskapet, om 
förhållandet mellan människa och natur i detta och om de naturvärden som står på spel. De kurser i 
miljövetenskap på Malmö högskola som ingår i vissa utbildningsprogram sägs behandla globala frå-
gor. Utifrån detta enskilda uttalande går det dock inte att säga i vilken utsträckning inriktningen 
kommer till uttryck i undervisningen. Stadsdelsförvaltningarnas miljöinformation är enbart av lokalt 
slag. 

                                                 

192 Vad som här har nämnts ska inte sammanblandas med de i urvalet uteslutna internationella aktiviteterna: dessa 
äger rum utanför Sverige, medan de här omtalade har ägt rum i Lund. 
193 Tidskrifter och Nyhetsbrev på Miljöbiblioteket år 2004. 
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Det finns sålunda en del gemensamt mellan de två parternas geografiska lokalisering av miljön. Ser 
man till de två verksamheterna som helhet så består ändå skillnaden i att Miljöbiblioteket uppmärk-
sammar hela världens miljö i högre grad än Malmö stad. Kommunen, i sin tur, lägger större vikt vid 
den lokala, stadsnära miljön. Miljöbiblioteket har inte samma fokus på Lund som kommunen har på 
Malmö; man har i högre grad än kommunen införlivat det globala perspektivet. 

5.5.3 Mötesplats 

I miljösamtal och rundabordssamtal har Miljöbiblioteket sammanfört politiker och forskare med re-
presentanter för ideella organisationer. I seminarier och debattkvällar har allmänheten givits möjlighet 
att möta dessa tre grupper - framförallt den sista. Barn, ungdomar och företagsrepresentanter kan 
förvisso ingå i denna allmänhet, men ser man till vilka grupper som ingår i själva arrangemangen så är 
dessa senare grupper mindre representerade än de tre förra. Miljöbiblioteket säger sig vilja samla 
såväl enskilda som föreningar. Att man så uttryckligen säger sig vilja samla föreningar är knappast 
någon tillfällighet: Miljöbiblioteket är ju självt en del av svenskt föreningsliv, med en god portion nät-
verksarbete införlivat. Att vilja samla föreningar kan vara ett sätt att stärka den egna verksamheten 
och arbetet för gemensamma värderingar. 

Malmö museer säger sig vilja föra en dialog med medborgarna och aktivt delta i debatter om miljö-
frågor. Med ordet integration menar man också mötet mellan medborgare och beslutsfatta-
re/experter. Också stadsdelskontoren har till uppgift att föra en dialog med allmänheten. Med dialo-
gen Bry dig om Malmö var syftet dels att informera om dagens miljösituation, men också att ge till-
fälle för malmöbon att framföra synpunkter på vilka insatser som bör prioriteras för att förbättra mil-
jön. I broschyren med samma namn fanns ett formulär som kunde fyllas i och sändas till Miljöförvalt-
ningen. Man kan här alltså tala om en mötesplats via text, vilken också gjordes tillgänglig via kommu-
nens hemsida. Den skriftliga mötesplatsen kompletterades med att personal från Miljöförvaltningen 
delade ut enkäter och besvarade frågor på stadsbiblioteket. Vid byggandet av Västra Hamnen kun-
de allmänheten medverka som testpanel inför byggandet. 

Vid SEKUM:s frukostmöten framträder representanter från Malmö högskola, från energiföretag 
som Sydkraft, kommunala förvaltningar samt enskilda fackrepresentanter, så som en arkitekt. Tan-
ken är att här ska representanter från högskolevärlden, näringsliv, offentliga verksamheter samt andra 
organisationer mötas. Bland föredragshållarna saknas exempel från ”andra organisationer”.194 Dessa 
skulle kunna utgöras av t.ex. ideella organisationer med miljöinriktning. Sverige saknar verkligen inte 
sådana organisationer, men från frukostmötenas talarlista är de uppenbart exkluderade. Kanske är 
de tänkta som åhörare? 

Jag anser att både det ideella biblioteket och kommunen lyckas med att låta allmänheten möta per-
soner som har såväl professionell kunskap om miljöfrågor som sitter på beslutspositioner i samhälls-
förvaltningen. Här befattar vi oss endast med arrangerade möten, ett bibliotek - ideellt eller kom-
munalt - medverkar förhoppningsvis också till spontana möten. 

                                                 

194 SEKUM. Stadsekologiskt kunskaps och utvecklingscentrum i Malmö. 
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5.5.4 Förhållande till användaren 

Det ideella inslaget är förstås avgörande för en ideell organisation - det förutsätter ju dess existens. 
Miljöbiblioteket säger sig vilja ”samla alla som vill arbeta med eller stödja verksamheten vid Miljö-
biblioteket i Lund”. Denna formulering förutsätter ett personligt initiativ hos medborgaren. Jag vill 
påstå att större delen av den respons som Miljöbiblioteket kan förvänta sig är avhängig människors 
personliga engagemang. Undantag finns: i utställningsprojektet om Natura 2000 framträder ett för-
hållningssätt som förutsätter en användare som inte redan är i besittning av ett miljöengagemang. Det 
talas i projektet om att ”väcka intresse och mersmak”.195 Men bortsett från enstaka undantag så 
vänder sig Miljöbibliotekets verksamhet åt människor som redan är invigda. Det är de människor 
som redan bär på ett personligt engagemang i miljöfrågan som troligen känner sig mest hemma på 
Miljöbiblioteket. Man ska förstås inte glömma bort att man tar emot allmänheten på biblioteket, och 
följaktligen är van också vid människor som (ännu) inte är t.ex. aktiva inom en ideell organisation. 
Det centrala här är dock att man i stort tycks bygga verksamheten utifrån ett antagande om att ett 
folkligt engagemang i miljöfrågan föreligger. Miljöbiblioteket tycks inte ha som en huvuduppgift att 
förändra individen - den bör istället lämpligen vara förändrad då den passerar bibliotekets tröskel. 

Annorlunda ser det ut i Malmö stad. Att man inom kommunens grund- och förskolor ser som sitt 
ansvar att eleverna ges kunskap om miljön är inget märkligt. Inte heller att Malmö museer vill öka 
förståelsen för miljöfrågor - det är ju bl.a. däråt informationsverksamhet strävar. Men man stannar 
inte vid ett självpåtaget ansvar för att öka kunskaperna. I flera av kommunens verksamheter återfin-
ner man också en strävan att transformera individen. Ett par exempel: 

Med projektet Natur & retur säger sig Malmö museer vilja ”utmana” människors fördomar, normer 
och föreställningar kring natur- och miljöfrågor. Man eftersträvar ett ”ifrågasättande” och en ”omvär-
dering” av vår kunskap om miljön samt en ökad förståelse för miljön. När Malmö stad tänker sig ett 
miljökommunikationsprojekt är målsättningen med detta inte bara att förmedla kunskap, utan också 
att ”förändra” attityder samt ”inspirera” till handling. Att få ”utveckla” sin känsla för naturen är ett 
första viktigt steg mot att förstå miljöfrågorna anser man hos Malmö Naturskola. Korta kurser i mil-
jövetenskap är obligatoriska i vissa av Malmö högskolas utbildningsprogram. När Malmö högskola 
utbildar studenterna i miljövetenskaps-programmet så sker detta i ett längre perspektiv, då man ef-
tersträvar att konsekvenserna av utbildningen ska komma till uttryck i yrkeslivet.196 

Förvisso sägs inom Malmö stad att medverkan från bl.a. allmänheten är en förutsättning för att målen 
med Miljöprogrammet ska kunna uppnås. Man förutsätter alltså individer som handlar antingen ur 
eget initiativ eller ur ett som kommer utifrån. Jag menar att det är detta senare som oftare än det förra 
kommer till uttryck inom kommunens vision om hur miljöarbetet ska förverkligas. Ibland för man 
samman den självgående individen med den som agerar på inspiration av kommunen. T.ex. värdesät-
ter man på Malmö Naturskola den enskildes egna initiativ till att förbättra miljön. Men man nöjer sig 
inte med det, man vill också stimulera individen i denna riktning. 

                                                 

195 Miljöbiblioteket i Lund informerar om Natura 2000. Informationsblad. 
196 De citerade orden förekommer i följande källor: Projekt och samarbeten. Malmö museer; Miljöprogram för 
Malmö stad 2003-2008: Plattform för ekologiskt hållbar utveckling, s. 71 samt Miljöperspektivet Malmö hög-
skola. 
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Vi har att göra med två olika förhållningssätt till användaren. Miljöbiblioteket vänder sig främst till 
den användare som redan bär på ett miljöengagemang. Malmö stad ser som sin uppgift att först fost-
ra individen i ett sådant - det gäller såväl gammal som ung. Man kan säga att Miljöbibliotekets an-
vändare redan är väckt beträffande miljöfrågan, kommunen måste däremot inledningsvis agera väck-
arklocka. 

5.5.5 Användargrupper 

Vid sitt tillträde som chef för Miljöbiblioteket 2001 sa sig Graciela Ratti vilja satsa mer resurser på 
allmänheten, särskilt barn och ungdomar.197 Av de dokument jag har haft tillgång till lyser dock bar-
nen som användargrupp med sin frånvaro. För ungdomar har man däremot en mängd passande akti-
viteter. Vi har t.ex. miljökunskapsverkstäderna, vilka riktar sig till gymnasie- och folkhögskoleele-
ver. Att jag inte ser denna aktivitet som en för barn beror på att dessa elever är från 16 år och uppåt; 
dessutom förväntas de vara delvis självgående vid informationssökandet. Det var också med inrikt-
ning mot ungdomar som Miljöbiblioteket tillsammans med Fältbiologerna arrangerade diskussionsaft-
nar med syfte att ”sprida kunskap om världens tillstånd och ge möjligheter till konkreta fakta att 
grunda sitt engagemang på”.198 

Enligt resultatet av en enkätstudie som biblioteket kunde redovisa i mars 2005 är den övervägande 
delen av användarna studenter och under 30 år. Här avses inte deltagare vid miljökunskapsverkstä-
derna, utan enskilda användare. Undersökningen har förvisso ett lågt deltagarantal (39 responden-
ter), varför allt för stora växlar inte ska dras på den; men den stämmer väl in på den trend man note-
rat på Miljöbiblioteket att antalet besökande högskolestudenter har ökat under senare år. 

Företag som användare av Miljöbibliotekets tjänster representeras av Bibliotekstjänst AB, vilket gav 
i uppdrag åt biblioteket att utarbeta en litteraturlista åt gymnasiet. När Miljöbiblioteket sänder ut in-
bjudningar till debatter mm till sponsrande företag kommer dessa som regel inte.199 Till användarna 
hör också kommuner och skolbibliotek, vilka Miljöbiblioteket tipsar om lämplig miljölitteratur samt 
information om Agenda 21. Också Lunds stadsbibliotek kan sägas vara en användare i så mån att 
man hänvisar användare med miljöfrågor till Miljöbiblioteket. 

De föreningar och organisationer som samarbetar med Miljöbiblioteket kan också ses som använ-
dargrupp. Här handlar det då inte enbart eller främst om informationsinhämtning, utan också om ett 
sätt att nå ut med sin egen verksamhet, sitt eget budskap. Vissa av dessa användare reser till Lund 
från en helt annan del av världen. 

Till Miljöbibliotekets största användargrupper hör sålunda högskolestudenter, gymnasie- och folk-
högskoleelever samt ideella organisationer. Institutioner och företag utgör en mindre grupp.  

Det finns exempel på hur Malmö stad, även utanför den miljöundervisning som äger rum i skolor och 
förskolor, vänder sig till barn i skol- och förskoleåldern. På Malmö museer drivs en mängd projekt 
för denna målgrupp. Barn var också målgrupp i den teckningstävling som ägde rum på Malmö 
stadsbiblioteks Miljöbibliotek, liksom på Malmö Naturskola. 

                                                 

197 Nyhetsbrev. Miljöbiblioteket i Lund. 2001, nr 1-4. 
198 Ibid. 
199 Inga Ohlsson, Miljöbiblioteket i Lund. Muntligt. [2004-09-20] 
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Kulturell mångfald ses som en styrka i arbetet för en hållbar utveckling, bl.a. genom de skilda kom-
petenser och erfarenheter som olika etniska grupper besitter. Malmö stad rymmer flera exempel på 
strävan att inte förbise eller exkludera invandrare ur miljöarbetet. Malmö museer arbetade 2003 med 
ett projekt kring integration och natur. I syfte att skapa en dialog med Malmöborna trycktes bro-
schyren Bry dig om Malmö förutom på svenska, också på serbokroatiska och arabiska. Man ser 
det särskilt viktigt att yngre malmöbor med invandrarbakgrund blir delaktiga i miljöarbetet. 

Naturligtvis finns förutom de här nämnda användargrupperna en stor mängd användare av Miljöbibli-
oteket som här lämnas utan definiering - något som också kan sägas om användarna av t.ex. Malmö 
stadsbibliotek och museer.  Vill man nu ändå peka på några skillnader beträffande användargrupper 
så är en av de markantaste att Malmö stad strävar efter att inlemma invandrare i miljöarbetet. Hos 
Miljöbiblioteket omnämns inte denna grupp.200 Om det ska tolkas som att den är förbisedd eller tas 
för given saknar jag kunskap för att uttala mig om. Miljöbiblioteket tycks heller inte se barnen som 
en grupp att rikta sig till, en grupp som ges uppmärksamhet inom Malmö stads informationsverksam-
het. 

Vänder sig då Miljöbiblioteket till någon användargrupp som Malmö stad inte ägnar samma intresse. 
Möjligen skulle kunna folkhögskolestudenter kunna utgöra en sådan grupp; samtidigt har jag svårt att 
tänka mig att folkhögskolestudenter inte använder kommunens tjänster, även om detta inte uttrycks i 
materialet från Malmö stad. Det finns dock en annan grupp, som troget använder Miljöbiblioteket 
men som knappast alls är representerad i kommunens verksamhet, nämligen organisationerna inom 
den ideella sektorn. Genom Miljöbiblioteket ges dessa ytterligare en möjlighet att t.ex. informera om 
sin verksamhet. Miljöbiblioteket har också i ett flertal sammanhang haft en drivande roll som kommit 
andra föreningar till nytta. 

5.5.6 Expertkunskap 

I avsnittet om Miljöbiblioteket i Bakgrund, 3.5, har jag påvisat den ämneskompetens som återfinns 
hos föreningens medarbetare och styrelsemedlemmar. Det är också dessa personer som deltar i bib-
liotekets aktiviteter, varför ämneskompetensen får sägas genomsyra verksamheten. Oavsett om man 
deltar i debatt på annan ort eller hjälper användare i lokalen i Lund att finna information så finns alltså 
denna kompetens med. När t.ex. biblioteket får ett uppdrag av Bibliotekstjänst AB att göra en sam-
manställning av miljölitteratur i urval för gymnasiet, så förutsätter detta insikter i miljörelaterade äm-
nen, samt i viss mån också pedagogik. Fler exempel finns. Eftersom föreningen är ideell får man för-
moda att ämneskunnandet används i kombination med ett intresse för aktiviteten i fråga. Jag tror att 
kombinationen av intresse och kunnande är en av de mest framträdande kvalitéerna hos biblioteket. 

Att man inom Malmö högskola besitter ämneskunskaper får tas för givet. Men vem möter man om 
man går till ett stadsdelskontor - har denne endast kunskap om förvaltningen, eller även ämneskun-
skap rörande miljöfrågor? Vilka kunskaper besitter Naturskolans ”naturpedagog”? Det finns fler 
instanser inom Malmö stad som jag inte kan uttala mig om och som det heller inte ges tid till att in-
formera mig om. Om jag håller mig till vad materialet berättar så framkommer tydligt att allmänheten 
har möjlighet att komma i kontakt med ett stort antal ”experter” i de projekt som ordnas inom stads-
bibliotekets Miljöbibliotek. Vid olika tillfällen har där deltagit representanter från bl.a. Miljöförvalt-
ningen, arkitekter från Stadsbyggnadskontoret, anställda vid VA-verket, företrädare för såväl dansk 
                                                 

200 I alla fall inte som målgrupp. Nuvarande chefen invandrade till Sverige från Argentina på 1970-talet. 
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som svensk energimyndighet, konsumentsekreterare samt företrädare från Rikspolisstyrelsen, 
Skogsvårdsstyrelsen och Livsmedelsverket. Även företrädare från företagsvärlden och ideella orga-
nisationer har deltagit, om än i långt mindre grad än myndighetspersoner. Också vid SEKUM:s fru-
kostmöten talar människor med specialistkunskaper. 

Ovan nämnda representanter kanske ändå inte kommer i direktkontakt med den enskilde medborga-
ren - något som däremot en bibliotekarie gör. Bibliotekarierna på Stadsbibliotekets Miljöbibliotek 
saknar dock ämneskunskap - de har alltså ingen särskild utbildning i de ämnen som dokumentsam-
lingen representerar.201 

Det framkommer av materialet att allmänheten ges möjlighet att ta del av ”experters” kunnande inom 
de båda verksamheterna. Den väsentligaste skillnaden anser jag ligga mellan Miljöbiblioteket och 
Malmö stadsbibliotek. Ju större ämneskunskaper som bibliotekspersonalen besitter, desto mer hjälp 
vid informationssökande får denna förmodas kunna bidra med. Och just ämneskunskaper är man i 
besittning av på Miljöbiblioteket, men inte på Malmö stadsbiblioteks Miljöbibliotek. Möjligen åter-
speglas detta i inköpsurvalet: På det kommunala bibliotekets miljöavdelning arbetar man efter princi-
pen: ”Vi köper in allt”.202 (Kanske kan detta uppfattas så, att har man en god kännedom om doku-
menten, räcker det med att köpa in vissa av dem?) 

5.5.7 Betoningen av det alternativa 

Till vad som här kallas det alternativa räknar jag civilsamhällets ideella sektor, till vilken miljörörelsen 
hör, men också frivilligorganisationer med annan inriktning än miljö. Också Miljöbiblioteket vill jag 
förlägga till denna sektor. Vid urvalet av litteratur till dokumentsamlingen strävar Miljöbiblioteket att 
fånga in alternativ litteratur, vilken man menar att andra bibliotek lider brist på. I den äldre samlingen 
finns svensk miljörörelses historia dokumenterad. Den sökbara katalogen Directory of Environ-
mental NGOs in Europe omfattar ett stort antal NGOs med inriktning mot miljö. De föreningar som 
hyr arbetsplats i Miljöbiblioteket är hemmahörande i den ideella sektorn, liksom många (men långt 
från alla) de föreningar och organisationer som Miljöbiblioteket samarbetar med. 

Också i föreningens projektverksamhet utgör det alternativa ett väsentligt inslag. Så t.ex. i diskussio-
nen Alternativa måttstockar för hållbar handel och i seminariet Miljösamarbete Nord-Syd, i 
vilket det fokuseras på arbete inom svensk miljörörelse. Miljöbibliotekets engagemang i nätverket 
Alert 2002 visar tydligt på dessa anknytning till den ideella sektorn. I detta fall rörde det sig också 
om ett nätverk som inte hade sitt upphov i de statliga förberedelserna inför Johannesburgtoppmötet, 
utan uppstod bredvid dessa.  

Hos Malmö stad finns inslag av det alternativa, t.ex. i presentationen av kläder tillverkade av ekolo-
giskt odlad bomull. De hör dock till undantagen. Man kan gott fråga sig varför ideella organisationer, 
med goda insikter i miljöfrågor, inte finns med bland talarna på SEKUM:s frukostmöten. Att de inte 
skulle ha något att bidra med i det forumet har jag svårt att tänka mig. 

Det framträder sålunda tydligt hur Miljöbiblioteket stödjer och använder sig av den ideella sektor 
man själv är en del av. Som en parallell kan nämnas att Malmö stad använder sig av kvalitéer inom 
offentlig verksamhet, t.ex. i form föredragshållare från myndigheter, i högre grad än man använder sig 
                                                 

201 Kajsa Franzén, Malmö stadsbiblioteks Miljöbibliotek. Muntligt. 2005-04-25 
202 Ibid. 
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av representanter från ideella organisationer. Var och en använder sig alltså helst av de egna leden - 
men med en mängd undantag. 
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6 Analys och diskussion 

6.1 Hållbar utveckling som ett uttryck för reflexiv modernitet 
Varför uppstår ett arbete för en hållbar utveckling i dag? Varför inte förr eller senare? Ja, i själva 
verket har ju miljöarbete pågått länge inom såväl stater som enskilda organisationer - under annat 
namn. Ändå är det något nytt när ett begrepp får en så omfattande spridning - geografiskt och sett till 
vilka grupper som ansluter sig till det. Ulrich Beck förklara detta med att samhället idag tvingas kon-
fronteras med de konsekvenser som industrisamhället inte klarat av att hantera på ett adekvat sätt. 
Denna oundvikliga självkonfrontation kallar han reflexiv modernitet.203 I utbildningen i Miljöveten-
skap på Malmö högskola beskrivs detta som att ”dagens framträdande miljö- och naturresurspro-
blem är resultat av mänskliga aktiviteter”.204 

1986 menar Beck att det kommer att uppstå en ”solidaritet av rädsla” som blir till politisk kraft. Och 
han frågar vilken typ av handlingsformer detta kommer att resultera i.205 Året därefter läggs FN-
kommissionens rapport Our Common Future fram - som vore den ett svar på Ulrich Becks undran. 
Rapporten har haft ett avgörande inflytande på det miljöarbete som därefter har kommit att utföras 
under namn av hållbar utveckling. Samarbetet kring hur arbetet ska implementeras har sedan utveck-
las genom två världstoppmöten inom FN. Det är alltså fråga om ett internationellt samarbete för mil-
jön - något som stämmer väl överens med Ulrich Becks påstående att miljöproblem bara kan lösas 
genom gränsöverskridande förhandlingar och internationella överenskommelser, via konferenser och 
avtal.206 

Men ”solidariteten av rädsla” tar sig uttryck också genom andra handlingsformer. Samhällets behov 
av att konfronteras med sina egna miljöhot hade påtalats redan länge av Miljörörelsen innan det 
skedde i samma utsträckning på statlig nivå. Nu menar Beck att sådant inte sker utan vidare. En för-
utsättning är de mänskliga fri- och rättigheterna som etablerats under historiens gång; det är t.ex. tack 
vare dessa som medborgare kan engagera sig i ideella organisationer.207 Detta bekräftas av det mot-
satta läget i auktoritära regimer eller före detta östblocket. I frånvaro av mänskliga fri- och rättigheter 
bestod de ideella organisationerna här av s.k. GONGOs - Government-Organized NGOs (reger-
ingsorganiserade NGOs). Eftersom dessa var kontrollerade av staten var de inte i stånd att bidra till 
att, med Becks ord, ”sudda ut politikens gränser”. 

Sålunda finns i dag olika handlingsformer för att bemöta det moderna samhällets miljörisker - det kan 
vara i statlig regi på kommunal nivå, eller det kan ske inom en ideell organisation. 

6.2 Samverkan i risksamhället 
Beck efterlyser en politik som fungerar som en icke-hierarkisk samverkan mellan olika aktörer.208 
Sveriges regering är inne på samma linje när man uttalar sig om vilken relation till de ideella organisa-
tionerna man eftersträvar: 

                                                 

203 Beck 1995, s. 34. 
204 Miljövetenskap - Människa, miljö, samhälle - Teknik och samhälle - Malmö högskola. 
205 Beck 2000., s. 69-70. 
206 Ibid., s. 67. 
207 Ibid., s. 322. 
208 Ibid., s. 328. 
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Här finns stor kunskap och erfarenhet som är viktiga i arbetet för en hållbar utveckling och 
som vitaliserat det lokala och globala utvecklingsarbetet /…/ Regeringen anser det som an-
geläget att den kompetens och de olika perspektiv som finns inom förenings- och organis a-
tionsarbetet fortsatt kan spela en viktig roll i hållbarhetsarbetet. Ett sätt att säkerställa detta 
är att skapa mötesplatser där föreningslivet möter samhällsorgan, forskarsamhället och före-
trädare för näringslivet och där få till stånd samverkan, kunskapsutbyte och kompetensut-
veckling. Det är viktigt att även på lokal nivå skapa förutsättningar för sådana mötesplatser. 
Här har bl.a. kommunen en viktig roll att spela.209 

Uttalandet speglar den decentraliseringsprocess som Beck menar pågår: subpolitiken aktiveras, var-
vid politikens gränser samtidigt blir otydligare. Och - värt att notera i citatet ovan - det sker med 
politikens samtycke. Hur pass villiga till samverkan är då Miljöbiblioteket respektive Malmö stad i 
arbetet för en hållbar utveckling? Miljöbibliotekets syfte är bl.a. att 

information ska hållas lättillgänglig för allmänheten, skolor, forskare, företag, myndigheter, 
organisationer med flera. Att i samarbete med utländska och svenska organisationer genom-
föra biståndsprojekt.210 

Miljöbiblioteket samverkar verkligen med t.ex. SIDA i biståndsprojekt. Men hur ser det ut på lokalt 
håll? Det har av resultatet framkommit att Miljöbiblioteket samarbetar mycket med organisationer 
inom den ideella sektorn, medan företag utgör en minimal användargrupp. Stora delar av föreningens 
verksamhet äger rum inom den ideella sektor man själv är en del av. Intressant är att man i stor ut-
sträckning samarbetar med offentlig verksamhet: Kommunala skolor använder Miljöbibliotekets mil-
jökunskapsverkstäder; enskilda elever från högskola och universitet lånar litteratur på biblioteket; 
kommuner och skolbibliotek har fått råd med litteraturinköp; Lunds stadsbibliotek hänvisar besökare 
till Miljöbiblioteket. Utställningen om Natura 2000 är finansierad av Naturvårdsverket medan Miljö-
biblioteket har sammanställt den, för att kunna användas på kommunala bibliotek och skolor. Biblio-
tekets dokumentsamling innehåller såväl avhandlingar från universitetet som kommunernas miljöpla-
ner. I samarbete med Ystads och Lunds kommuner har biblioteket också drivit ett projekt om Lokal 
Agenda 21 i en vitrysk stad.211  

Här bör man ha i minnet att subpolitiken, enligt Ulrich Beck, inte uppstått i opposition till politiken. 
När Beck talar om medborgares engagemang i t.ex. ideella organisationer ska det alltså inte uppfat-
tas som ett motstånd mot statsmakten.212 På Miljöbibliotekets hemsida finns också två länkar som 
återspeglar detta förhållande. Den ena leder till en redogörelse för Agenda 21, den andra till reger-
ingsskrivelsen Johannesburg. FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling. 

Miljöbiblioteket är beläget i Lund, inte i Malmö. Går det då att säga något om hemmakommunen? 
Ja, Lunds kommun har under åren haft en ambivalent inställning till Miljöbiblioteket. Man har till en 
början nekat att ge bidrag. När sedan verksamheten blivit framgångsrik tilldelar man biblioteket 
kommunens miljöpris. Enskilda politiker har också arbetat för att starta ett miljöbibliotek på Lunds 
Folkbibliotek och därmed dra in Miljöbibliotekets bidrag.213  

                                                 

209 Regeringens skrivelse 2002/03:29 Johannesburg. FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling, s.28. 
210 Stadgar. Föreningen Miljöbiblioteket i Lund. 
211 Projekt. Miljöbibliotekets genomförda projekt 1993-2004. 
212 Beck  2000, s. 322-323. 
213 Persson 2000, s. 164 
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Åter till Malmö stad. Här heter det att 

ideella organisationer, föreningar, studieförbund och fristående lokala grupper gör också 
stora insatser. Tillfällen till diskussion och debatt är många, kommunikationen är inte enkel-
riktad.214  

Vi ser alltså att tongångarna från regeringsskrivelsen Johannesburg. FN:s världstoppmöte om 
hållbar utveckling går igen. Som ett exempel kan anföras att Malmö högskola 2002 bjöd in Miljö-
biblioteket att medverka vid högskolans miljödag Staden, transporterna och miljön. Det är inte 
otänkbart att fler exempel finns, men som inte upptagits i de dokument jag haft tillgång till. Utifrån vad 
jag tagit del av är dock mitt omdöme att Malmö stad inte i särskilt hög grad bejakar samverkan med 
ideella organisationer. I regeringscitatet som inleder avsnittet (6.2) poängteras det viktiga med att 
”skapa mötesplatser där föreningslivet möter samhällsorgan, forskarsamhället och företrädare för 
näringslivet”. Malmö stad, tillsammans med Malmö högskola tycks vara i besittning av en sådan 
åtrådd mötesplats - SEKUM. Som resultatet visar är inte de ideella organisationerna representerade 
i SEKUM:s pågående vårprogram. Skälet till detta känner jag inte. Men kanske behöver det ”ideella 
bortfallet” inte bero på kommunen? Hos t.ex. Miljöbiblioteket finns dock en ofta uttalad skeptisk 
hållning till projekt iscensatta av politiker215 - och kanske finns det fler liknande organisationer med 
den hållningen? Vad jag vill trycka på här är dock inte orsaken till, utan det faktum att den samver-
kan som såväl regering som kommun är positivt inställda till inte praktiseras av dessa i samma ut-
sträckning som den omtalas. 

Resultatet visar att Miljöbiblioteket i högre grad samverkar med offentlig verksamhet än vad Malmö 
stad samverkar med den ideella sektorn. Beck utpekar politikens utsuddade gränser som ett utmär-
kande drag för risksamhället. Resultatet visar att Malmö i högre grad än Miljöbiblioteket tycks vilja 
hålla kvar vid gamla gränsdragningar. Man kan i sammanhanget fråga sig om två verksamheter kom-
pletterar varandra om de inte samverkar? Ett slumpartat komplement framstår ju som en aning 
vekt… Det kan också leda till att man gör samma sak inom båda verksamheterna - en dubbelexpo-
nering som knappast kommer användaren till gagn.216 

En av Mary Kaldors olika versioner av det civila samhället är den s.k. aktivistversionen. Jag menar 
att Miljöbiblioteket, genom de delar av verksamheten som passar in på en påtryckar-NGO, också 
går att hänföra till denna version av civilsamhället. I denna förespråkas ett aktivt medborgarskap och 
en växande självorganisering utanför de formella politiska arenorna. Aktivistversionen handlar också 
om politisk frigörelse217 Detta pekar alltså i annan riktning än det faktum att Miljöbiblioteket samver-
kar i viss grad med den offentliga sektorn. Miljöbiblioteket tycks alltså ha intagit positionen att vilja 
samarbeta med politiken, och samtidigt öva påtryckningar för att förändra den. 

                                                 

214 Miljöprogram för Malmö stad 2003-2008: Plattform för ekologiskt hållbar utveckling, s. 71. 
215 Persson 2001, Sternlycke 2001 m.fl. 
216 Miljöbiblioteket har sedan flera år deltagit vid starten av miljöbibliotek i t.ex. Baltikum. Hösten 2001 invigdes ett 
nytt miljöbibliotek i Kaliningrad. Bakom projektet låg bl.a. - Malmö högskola. 
217 Kaldor 2004 , s. 22. 
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6.3 Politiska mötesplatser i stället för gränser? 
Risksamhället utmärks enligt Beck av att politikens gränser förskjuts. En decentraliseringsprocess 
inträder varvid behovet av samverkan ökar. Som en följd av de utsuddade gränserna ser jag upp-
komsten av nya mötesplatser. Hur väl lyckas då Miljöbiblioteket respektive Malmö stad att ordna 
platser för möten mellan de olika grupperna i subpolitiken och politiken? 

Båda parter vinnlägger sig om att ordna mötesplatser. I många möten deltar representanter för fors-
karsamhället; företagsvärlden tycks man dock ännu inte lyckats få med sig, även om undantag finns. 
Överlag så tycks båda parter i hög grad betona det ”egna lägret”. På Miljöbiblioteket ges använda-
ren möjlighet att möta representanter från ideella organisationer, hos Malmö kommun saknas inte 
tillfällen att få möta myndighetspersoner. Exempel finns dock där integreringen lyckats väl: I runda-
bordssamtalet på Miljöbiblioteket Vad gör vi för hållbarheten i Skåne? deltog såväl forskare och 
miljöpolitiker som representanter för miljöorganisationer. 

Att företagsvärlden är föga representerad kan man möjligen inte belasta föreningen eller kommunen 
för. Bör inte initiativet snarare komma från näringslivet? Men om nu företagen inte är intresserade av 
den hållbara utveckling? Ja, Ulrich Beck anser att politikens framtida roll är att bestämma över sam-
hällets juridiska villkor.218 Är en lösning på detta att lagstifta in företagen i miljöarbetet? Detta innebär 
högre skatter, vilket i sin tur inte gynnar den ekonomiska tillväxten. Men ekonomisk tillväxt är ju en 
central ingrediens i den hållbara utvecklingen? Återigen: problem med arbetet för en hållbar utveck-
ling pekar lika mycket åt begreppet i sig som de aktörer som förväntas vara en del av dess imple-
mentering - kommun, förening och näringsliv. 

6.4 Miljöbiblioteket och en global moderniseringsrisk 
Moderniseringsriskerna behöver inte vara knutna direkt till naturen. Till riskerna räknar Beck också 
utarmning av människor utanför västvärlden. På Miljöbiblioteket är det ett återkommande tema att 
engagera sig i frågor som berör detta. Att Malmö stad i mindre grad än miljöbiblioteket visar exem-
pel på detta anser jag inte kan motiveras med att den offentliga sektorn ombesörjer biståndsarbete 
på en statlig nivå, t.ex. genom SIDA. Utarmning av tredje världen faller, som jag ser det, till viss del 
under begreppet hållbar utvecklings sociala dimension. Begreppet rymmer också ett globalt perspek-
tiv. Jag frågar mig om man inte av en enskild kommun, som säger sig verka för en hållbar utveckling, 
kan förvänta sig att den informerar om sociala och ekologiska förhållanden i tredje världen. Förvisso 
förekommer sådant inom kommunen, t.ex. i form av föredrag på stadsbibliotekets Miljöbibliotek. 
Dock sker detta i mindre grad än på Miljöbiblioteket i Lund. Att kommunen tar upp nämnda ämne i 
t.ex. skolundervisning tar jag för givet - vad det här handlar om är att man inte inlemmar den sociala 
dimensionen ur ett globalt perspektiv i kommunens Miljöprogram. Man kan förstås fråga sig om inte 
Malmö stad har nog med egen miljö att behandla, och att man därför kan bortse från vad som sker 
på andra platser på jorden. Men har man sagt sig arbeta för en hållbar utveckling, har man ju därmed 
utsträckt intresset över kommunens gränser? Återigen kan det vara på sin plats att fråga om motsätt-
ningen emanerar ur en enskild kommun eller ur begreppet hållbar utveckling. 

Av resultatet kan man konstatera att Miljöbiblioteket i högre grad än Malmö stad behandlar den av 
Beck omnämnda moderniseringsrisken som rör utarmningen av tredje världen. Beträffande kommu-
nens bristfälliga implementering av den här omtalade aspekten måste ett påpekande göras: orsaken 
                                                 

218 Beck 2000. 
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till bristen bör möjligen inte sökas hos kommunen, utan hos begreppet hållbar utveckling. Jag vill 
därför återkomma till en belysning av begreppet längre fram. 

Går det då att peka ut någon möjlig orsak till varför Miljöbiblioteket i högre grad än Malmö stad tar 
aktiv del i situationen i tredje världen? Ja, enligt Beck visar historien att innehållet i utrikes- och mil-
jöpolitiken huvudsakligen har initierats underifrån och uppåt av bl.a. freds-, kvinno-, och miljörörel-
sen. Dessa grupperingar av subpolitiken, en del av det civila samhället, ägnar sig enligt Beck åt sam-
hällsgestaltning underifrån.219 Vi ser i Miljöbibliotekets engagemang i tredje-världen ett tydligt 
exempel på denna samhällsgestaltning. Tanken på att den svenska ideella sektorn verkligen har den-
na funktion stöds också av regeringen som anser att i den 

finns stor kunskap och erfarenhet som är viktiga i arbetet för hållbar utveckling och som vi-
taliserat det lokala och globala utvecklingsarbetet bl.a. genom att lyfta fram frågor och per-
spektiv som breddat och fördjupat debatten.220 

Det är nu inte enbart så enkelt som att det civila samhället banar nya vägar, vilka den offentliga sek-
torn därefter beträder. På ett ideologiskt plan finns uppenbara konflikter, vilka skulle kunna förklara 
t.ex. den skillnad mellan Miljöbiblioteket och Malmö stad som här talas om. Av Miljöbiblioteket får 
vi veta: 

Vi vill också bidra till att bekämpa de orättfärdiga strukturer, globala som lokala, som skapar 
fattigdom. Hur de globala ekonomiska regelverken för exempelvis handel, investeringar och 
finansflöden utformas och används är av avgörande vikt för möjligheterna till fattigdomsbe-
kämpning. Därför verkar många folkrörelser för att förändra de regelverk som beslutas inom 
globala institutioner som Världshandelsorganisationen, WTO och Internationella Valuta-
fonden, IMF.221 

I uttalandet återfinns ett uttryck för den inställning till den globala ekonomin som återkommer på flera 
håll inom ideella organisationer, inom den samhällsgestaltning som sker underifrån. Miljöbiblioteket 
tar med detta ett uttalat parti för tredje världen - gentemot den västvärld som jag menar har mest att 
vinna på en sådan företeelse som WTO.  Jag menar att denna hållning till WTO och IMF därmed 
placerar Miljöbiblioteket och den offentliga verksamheten på olika sidor om uppgiften för hållbar 
utveckling. 

Engagemanget för tredje världen återspeglas i föredraget Ekologi och fattigdomsbekämpning, vars 
ämne var odlingsmetoder inom ekologiskt jordbruk i tredje-världenländer samt hur detta hotas av 
industrijordbruk av västerländsk modell. Med en aktivitet som denna visar sig Miljöbiblioteket för-
hålla sig aktivt till just den moderniseringsrisk som enligt Beck utgörs av utarmningen av människor 
utanför västvärlden. Miljöbiblioteket visar därmed exempel på den transnationella kvalite som Mary 
Kaldor menar är utmärkande för dagens civilsamhälle. Kaldor ser i civilsamhället såväl en produkt 
som en pådrivare av global sammanflätning,222 något jag menar att Miljöbiblioteket är ett tydligt ut-
tryck för. 

                                                 

219 Beck 1995, s. 145. 
220 Regeringens skrivelse 2003/04:129 Johannesburg. FN:s världstoppmöte om hållbar utveckling, s. 28. 
221 Föreningen Miljöbibliotekets policydokument. 
222 Kaldor 2004 , s. 12. 
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Samtidigt riskerar Miljöbiblioteket med detta att sätta sig i en besvärlig sits: Man ansluter sig till be-
greppet hållbar utveckling, en idé som inbegriper ekonomisk tillväxt. För den ekonomiska tillväxten 
kan dock inte ”industrijordbruk av västerländsk modell” sägas ha ett negativt inflytande - snarare 
tvärtom. Men när Miljöbiblioteket belyser hotet från det västliga industriella jordbruket gentemot det 
inhemska ekologiska innebär detta ett ifrågasättande av just den ekonomiska tillväxten. I detta reso-
nemang tar jag fasta på det faktum att begreppet hållbar utvecklings förening av miljöhänsyn och 
ekonomisk tillväxt långt ifrån är oproblematiskt. Kanske rör resonemanget därför mer det omtalade 
begreppet än det ideella biblioteket? Det är inte svårt att finna goda intentioner införlivade i begrep-
pet hållbar utveckling, men det tycks också vara förenat med vissa problem att följa upp dessa. 

6.5 Politikens potential 
Becks generella förhållningssätt till den traditionella politiken innehåller en god portion misstänkliggö-
rande: politikerna vet inte riktigt vad de sysslar med och kan inte fullfölja de mål de sätter upp.223 Jag 
menar att Malmö stad delvis vederlägger denna politiska dystopi. Kommunen visar både på initiativ-
förmåga och på handlingskraft beträffande miljöfrågan T.ex. hävdar Beck att hoten i Risksamhället 
inte härstammar från en kontrollerbar natur, utan från civilisationen; de grundar sig alltså på mänskliga 
beslut. Detta faktum är också skälet till varför man i miljövetenskapsprogrammet på Malmö högsko-
la lägger tonvikten vid ett samhällsvetenskapligt perspektiv. (Enligt 5.3.4 Malmö högskola) Vid ut-
bildningen i Miljövetenskap vid Malmö högskola tar man vidare sikte långt bortom vardagserfaren-
heten. Det finns också exempel där den traditionella politiken går ett steg längre än den ideella orga-
nisationen. Resultatet visar att Malmö stad inom flera aktiviteter vinnlägger sig om att integrera in-
vandrare och barn i miljöarbetet - något som lyser med sin frånvaro i Miljöbibliotekets uppgift. 

6.6 Miljöförståelse som kulturell kvalifikation hos användaren 
I risksamhället är det en avgörande förmåga att kunna förutse och hantera miljörisker, både privat 
och politiskt. Beck kallar det för en nödvändig kulturell kvalifikation. Att lära ut förmågan att 
hantera rädsla och otrygghet är enligt Beck en viktig uppgift för de pedagogiska institutionerna.224 
Inom Malmö stad har man tagit fasta på detta behov. (Se: 5.5.4 Förhållande till användaren.) Jag 
menar att man inom kommunen försöker fostra medborgaren till ett miljöengagemang. Men vilka 
miljörisker handlar det om i Malmö stads fall? Det handlar ofta om den i vardagsmiljön igenkännbara 
miljön - förklarade på ett sätt som inte förutsätter avancerade förkunskaper. En återkommande stra-
tegi i flera projekt är att använda vad som ligger närmast till hands - det må vara stadsparken - för att 
inledningsvis väcka ett intresse hos den individ som ännu inte bär på ett sådant. Men är det detta som 
Ulrich Beck menar med moderniseringsrisker: att t.ex. i Naturdatabasen rapportera om den senast 
ankomna vårfågeln i Pildammsparken? Nej - det är det inte. Risksamhällets faror är osynliga, icke 
förnimbara. De är av en så komplex karaktär att det krävs kunskap om kemiska formler, förore-
ningshalter och biologiska kretslopp mm för att förstå dem. Den egna erfarenheten däremot är inte 
tillräcklig för att man ska kunna sluta allmänna omdömen om riskerna.225 Och det är just det egna 
omdömet som Malmö stad försöker väcka hos medborgaren. I vissa fall går man dock bortom var-
dagserfarenheten, för att i stället fokusera på de osynliga moderniseringsriskerna. Så t.ex. i föredra-
gen Hur säker är vår mat? och Kan blommor hota miljön? på stadsbiblioteket. 

                                                 

223 Beck 2000, s. 311. 
224 Ibid., s. 105-106. 
225 Ibid., s. 99-101. 
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Miljöbiblioteket tycks i högre grad än Malmö stad tillhandahålla kunskaper som mer direkt är 
sprungna ur naturvetenskapen, man är här mer benägen att tala om sådant som inte kan kontrolleras 
av vardagserfarenheten. Det kan röra sig om jordens medeltemperatur eller miljöpolitik. Jag anser 
det vara kunskaper som dessa som Beck avser med nödvändig kulturell kvalifikation. Ändå ska 
inte Malmös strategi förringas i detta avseende. Kommunen vill väcka medborgarens miljöintresse - 
ett intresse som förmodligen är en nödvändighet om man med behållning ska kunna avlyssna ett före-
drag på Miljöbiblioteket. Resonemanget här är något tillspetsat, det tar fasta på tendenser i respek-
tive verksamhet - man bör ha i minne att de i många fall överlappar varandra. Utifrån tendenserna 
kan man ändå säga att Malmö stad kan få medborgaren att ta det första steget, och att Miljöbiblio-
teket tillhandahåller kvalifikationen i fråga. Detta förhållande utgör därför ett gott exempel på hur de 
två verksamheterna kompletterar varandra. 

6.7 Miljöförståelse som kulturell kvalifikation hos subpolitiken 
Det är genom initiativ från den ideella sektorn som miljöfrågan har blivit en samhällsfråga, hävdar 
Beck, det har inte skett genom politikens försorg. När därför offentlig  och ideell verksamhet i da-
gens risksamhälle ger sig i kast med att bemästra miljöhoten sker det delvis utifrån skilda utgångs-
punkter. Enkelt uttryckt kan man tala om ett försprång som det ideella alternativet besitter.226 Och 
även om detta är ett försprång som tycks minska i storlek så menar jag att två kvalitetsskillnader 
kvarstår mellan alternativen. Det ena är att miljörörelsen bärs av en lång tradition, det andra är att det 
ideella arbetet förutsätter ett personligt engagemang. Att ett sådant kan förekomma hos individer 
inom offentlig verksamhet är givet, men har då inte karaktären av nödvändighet.227 Jag menar att 
dessa två kvalitéer återspeglas i resultatet i form av den expertkunskap som många inom Föreningen 
Miljöbibliotek besitter, men som saknas hos personalen på Malmö stadsbiblioteks Miljöbibliotek 
och som berör en central del av verksamheterna, nämligen informationsdistributionen. Vid denna 
jämförelse bör man inte glömma bort att miljörörelsen och ideella organisationer kan sägas ha en 
inriktning på sitt arbete (den må vara bred), medan en kommun har en mängd inriktningar. Därmed 
besitter också det ”alternativa” en större möjlighet till att koncentrera sina resurser. 

6.8 Medborgaren i möte med miljöpolitiken 
I det miljöarbete som krävs för att bemästra moderniseringsriskerna tillmäter Ulrich Beck den sam-
hällsgestaltning som kommer underifrån en särskild vikt. Det var t.ex. genom medborgarinitiativ som 
miljöfrågan först fördes upp på den samhälleliga dagordningen, och först i ett senare skede som poli-
tiken gjorde gemensam sak med den ideella sektorn. Ett uttryck för sådan aktivitet, för samhällsge-
staltning ovanifrån, framkommer i resultatet i form av Malmö stads vilja att transformera medborga-
ren, att väcka en ännu slumrande miljömedvetenhet. Går det att säga något om vilka utsikter man har 
med att lyckas att ovanifrån styra folks beteende visavi miljön? 

                                                 

226 När Malmö stadsbiblioteks miljöbibliotek startades 1996 så åkte man på studiebesök till - Miljöbiblioteket i 
Lund. Något samarbete har aldrig förekommit. 
227 Resonemanget är teoretiskt: naturligtvis kan en och samma person vara verksam inom såväl subpolitik som 
politik. T.ex. finns på  Miljöbiblioteket styrelsemedlemmar som är politiskt aktiva. 
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Sociologerna Måna Mårtensson och Paul Fuehrer har studerat hur miljölösningar som initieras från 
kommunalt håll tas emot av medborgarna; närmare bestämt hur urinseparerande toaletter togs emot 
av en grupp hushåll där beslutet att införa toaletterna hade tagits av utomstående experter. Mårtens-
son och Fuehrer inordnar iscensättandet av den gröna teknikutvecklingen enligt två varianter. I ”gör 
det själv” söker medborgare själv kunskap på miljöområdet, försöker leva miljövänligt och är aktiva 
i miljörörelsen. I ”gör det för mig” är det stat, kommun och företag som i större skala miljöanpassar 
infrastruktur och teknik. Här är medborgarna inte delaktiga i utformandet. Studien rör en ”gör det för 
mig”-lösning och visar att lösningen inte accepterades av medborgarna, då den ifrågasatte rådande 
normer och genererade en rädsla för social degradering.228 

Sociologen Adrienne Sörbom har studerat hur människor uppfattar sina möjligheter att agera politiskt 
på miljöområdet. Flera av de intervjuade påtalar att de inte känner sig hemma i politiken: politik är 
något som andra gör. Däremot anser de att de ändå har en given plats i miljöpolitiken. De intervjua-
de delar uppfattningen att individen kan och bör agera i sitt vardagsliv för att driva miljöfrågor. I In-
tervjuerna framstår alltså miljöpolitiken som starkt individualiserad - det är individen som är det age-
rande subjektet och det är hennes vardag som är det politiska objektet. För att göra samhället mer 
miljövänligt är det vardagen som ska ändras. Sörbom kopplar studiens resultat till Ulrich Becks teo-
rier, och kommer då fram till att det miljövänliga handlandet i vardagen fungerar som en frizon för 
politiskt handlande, varvid de vardagliga handlingarna laddas politiskt. Däremot talar i stort sett ingen 
om att använda röstsedeln som ett instrument för att påverka miljöfrågor, heller inte medlemskap i 
organisationer eller partier.229 

I resultaten från dessa två studier framkommer att den kommunalt initierade miljöpolitiken kan stöta 
på problem, men Sörboms studie visar också att miljöorganisationer kan få svårigheter med att värva 
medlemmar. Är det så att den enskilde medborgaren, som f.ö. av Beck räknas till subpolitiken, före-
drar att ”transformera” sig själv istället för att låta kommun eller miljörörelse göra det? Från delar av 
vetenskapssamhället har man dock ifrågasatt föreställningen att olika aktörer, t.ex. konsumenter, är 
så intresserade att de kan förändra sina handlingar - ett intresse som planen för hållbar utveckling 
förutsätter.230 Om det ändå är så att medborgaren, som i Sörboms studie, på eget initiativ vill agera 
för miljön, kanske de informationsresurser som erbjuds på miljöbibliotek (av kommunal eller ideell 
art) har en roll att spela? 

6.9 Hållbar utveckling - ett program i risksamhället ? 
Skrivelsen En svensk strategi för hållbar utveckling andas framtidsoptimism. Allt ska bli bättre: 
såväl ekonomi som sociala och ekologiska förhållanden. Såväl tongången som innehåll känns igen 
från andra uttalanden från regeringspartiet socialdemokraterna. Man har lyckats bra med att fylla den  

                                                 

228 Mårtensson, Måna & Fuehrer, Paul 2004. Grön teknik von oben? 
229 Sörbom, Adrienne 2004. Vägen ut: Om vardagsnära miljöpolitik som frirum för politiskt handlande, s. 29-47. 
230 Sandstedt & Boström 2004, s. 25. 
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hållbara utvecklingen med gods ur den egna partipolitiken. Texten i skrivelsen ger ett stabilt intryck - 
det lovar gott för framtiden. Ändå menar Ulrich Beck att det inte finns någon självklar typ av politik 
eller politiska institutioner som klarar av att möta de faror och hot i risksamhället som ökar i mängd 
och ändrar karaktär. Han går så långt att han frågar sig om det alls går att bemästra hoten med hjälp 
av traditionell politik.231 Vidare så menar Beck att man försöker dölja svagheterna i politikens hand-
lingsberedskap genom att framställa politiken som ett uttryck för en ”stark hand”.232 Jag menar att 
den ”starka handen” återfinns i ett uttalande av statsminister Göran Persson som detta: 

Jag vill att Sverige ska bli först i Europa med att systematiskt bygga ett ekologiskt uthålligt 
samhälle. Jag vill att det ska bli svensk socialdemokratis nästa stora projekt. Vi skall göra 
Sverige till ett mönsterland för en ekologisk hållbar utveckling.233 

Jag frågar mig om det är så viktigt att vi är först, om vi måste ägna oss åt stora projekt, om vi måste 
vara ett mönsterland. Är det inte nog med att ta itu med miljön? 

Bakom den starka handen anas också något annat: På statsministern låter det som om han hade varit 
en drivande kraft i svensk miljörörelse under decennier. Det har han inte. Vad Persson gör - om vi 
får tro Ulrich Beck - är att med hjälp av framstegstrons inövade gester framställa resan in i det okän-
da som något positivt - och samtidigt få väljarna att tro att det är hans eget påhitt.234 Samtidigt ska 
man inte glömma bort att Persson, i form av stadsminister, också kan utgöra en förebild. Oavsett i 
vilken grad orden leder till handling är det därför möjligt att uttalanden som det citerade kan få positi-
va konsekvenser för miljöarbetet. 

Jag vill att vi bygger det gröna folkhemmet, sa Göran Persson 2002.235 Politikens språngbräda heter 
inte längre grönt folkhem, utan hållbar utveckling. Emellertid ställer sig Ulrich Beck skeptisk till att 
politiska processer fortfarande gestaltas i genomförandet av program och åtgärder.236 Och vad är väl 
idén om hållbar utveckling, om inte ett gigantiskt världsomspännande program? Ett program med den 
väsentliga ingrediensen att vara anpassat till moderniseringsriskernas globala, gränsöverskridande 
karaktär. Men hur lyckat är begreppet? Hur anammas det av de två undersökningsenheter som lig-
ger till grund för denna undersökning? Vi börjar med Miljöbiblioteket. Hur förhåller man sig där till 
begreppet hållbar utvecklings tre dimensioner? Råder det en balans mellan dimensionerna? 

Miljödimensionen tas fasta på då man uppger att vissa miljöfrågor är en integrerad del av utveck-
lingsproblematiken, man betonar vikten av att det globala ekosystemet är i balans samt att ett hållbart 
utnyttjande av naturresurser är en förutsättning för att motverka fattigdom. Dessutom betonas att 
miljölösningar måste komma från lokalt håll, även fastän miljöproblemen är av global karaktär och 
måste hanteras ur ett globalt perspektiv. En förändring av de rika ländernas konsumtionsmönster 
anses vara nödvändigt.237 

                                                 

231 Beck 2000, s.29-68. 
232 Ibid., s. 376. 
233 Tal vid tillträde som statsminister 1996. Citerat ur Sandstedt & Boström 2004, s. 17. 
234 Beck 2000, s. 311. 
235 Sandstedt & Boström 2004, s. 18. 
236 Beck 2000, s. 328. 
237 Föreningen Miljöbibliotekets policydokument. 
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En hållbar ekonomisk utveckling anses av Miljöbiblioteket vara en förutsättning för att t.ex. eliminera 
fattigdomen i världen. Huruvida detta låter sig göras beror på hur de globala ekonomiska regelverken 
för handel, investeringar och finansflöden utformas och används. I likhet med många andra folkrörel-
ser vill Miljöbiblioteket därför verka för att förändra de regelverk som beslutas inom globala institu-
tioner som Världshandelsorganisationen och Internationella valutafonden.238 

Beträffande den sociala dimensionen säger sig Miljöbiblioteket ha en uppgift i bekämpningen av 
fattigdom i världen. Man vill bidra till att stärka de fattiga: dels genom starkare organisationer, basut-
bildning, tillgång till information, primär hälsovård och andra grundläggande sociala faktorer; dels 
genom att bidra till att bekämpa de orättfärdiga globala och lokala strukturer som skapar fattigdom. 
Ett arbete mot fattigdom ses som nära knutet till både främjandet av mänskliga och demokratiska 
rättigheter, långsiktigt freds- och försoningsarbete och strävan efter rättvist utnyttjande av världens 
naturresurser. Lokala odemokratiska makthavare som upprätthåller orättfärdiga samhällsstrukturer 
bör enligt Miljöbiblioteket utmanas av det civila samhället.239 

Hur ser då implementering av programmet för en hållbar utveckling ut? Speglar den visionen, och 
råder balans mellan de tre dimensionerna? Miljödimensionen dominerar t.ex. bland de sökord och 
fackområden som används vid efterfrågningar på litteratur, samt även i dokumentsamlingens hyllru-
briker. Bland de föreningar och organisationer i Skåne som Miljöbiblioteket samarbetar med och 
bland de som hyr sin lokal i Miljöbiblioteket märks inte bara miljöaspekten, utan även den sociala 
aspekten. Som exempel kan här nämnas FN-föreningar och Föreningen Ordfront. I Miljöbibliotekets 
implementering av begreppet hållbar utveckling dominerar ändå miljödimensionen. Även den sociala 
dimensionen är representerad, medan den ekonomiska har förlänats betydligt mindre uppmärksam-
het. 

Magnus Boström visar i sin avhandling om den svenska miljörörelsen att dess organisationer ofta 
hänvisar till ramar som används flitigt inom den allmänna miljödiskursen - som t.ex. hållbar utveck-
ling.240 Jag menar att detta stämmer väl in på Miljöbiblioteket. Det syns vid en jämförelse mellan vi-
sionen då föreningen var nybildad och den vision man uttrycker i dag. I början av 90-talet definiera-
de man sig som en informationscentral, inte en mötesplats för hållbar utveckling. De skäl som 
då anfördes som nödvändiga för att starta föreningen knyts alla till miljöfrågan, inte en ekologisk eller 
social. I stadgarna från 1990 anges att syftet med föreningen är att ”driva ett informationscenter för 
miljöfrågor” samt att ”sprida information om miljön”.241 I de reviderade stadgarna från 2004 anges 
syftet bl.a. vara att ”driva ett informationscenter för miljö- och utvecklingsfrågor” samt att ge infor-
mationsservice beträffande ”miljö- och utvecklingsfrågor”.242 Denna jämförelse mellan Miljöbibliote-
kets vision av i går och i dag resulterar i att ramen - begreppet hållbar utveckling - framstår som ett 
senkommet tillägg, som ett externt fenomen man velat internalisera genom att skriva in det i stadgarna 
och använda som ett paraplybegrepp för verksamheten. Detta intryck motsägs inte av hur begreppet 
implementerats, där en balans mellan de tre dimensionerna inte är vid handen. Apteringen av begrep-
pet kan inte sägas vara lyckad, eller i vart fall inte slutförd. 

                                                 

238 Ibid. 
239 Ibid. 
240 Boström 2001, s. 85. 
241 Widstrand 1991, s. 102. 
242 Stadgar. Föreningen Miljöbiblioteket i Lund. 
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Hur förhåller sig då Malmö stads miljöarbete till begreppet hållbar utveckling? Ja, kommunens miljö-
program tar uttalat fasta enbart på begreppets miljödimension.243 Men i var och en av de tre dimen-
sionerna ska de andra två beaktas för att balans ska råda. I Malmös miljöprogram ges dock den 
sociala dimensionen mycket litet utrymme - den ekonomiska inget alls. Eva Sandstedt varnar för att 
begreppets inneboende motsättningar resulterar i att de tre dimensionerna isoleras från varandra, till 
att de implementeras var för sig.244 Jag frågar mig om det inte är just det som Miljöprogrammet visar. 
Att man betonar ekologin innebär ju inte att de två andra dimensionerna kan uteslutas. Tvärtom: rätt 
förstått så ska den sociala och den ekonomiska dimensionen vara integrerade i den miljömässiga. 
Vilka alltså inte är fallet i Malmö stad. 

Hos båda parter innebär sålunda hållbar utveckling i huvudsak ett miljöarbete. Inslag från det sociala 
fältet förekommer, framförallt på Miljöbiblioteket. Båda har i det närmaste att i sitt miljöarbete för-
summat begreppet hållbar utvecklings ekonomiska dimension. 

Begreppet hållbar utveckling innefattar inte endast tre dimensioner vilka ska samverka med varandra, 
det utgår också från ett globalt perspektiv. Detta perspektiv säger man sig inom såväl Miljöbibliote-
ket som Malmö stad ta hänsyn till. Vid den jämförelse som här har gjorts har det dock framkommit 
att Miljöbiblioteket införlivat det globala i det lokala i långt högre grad än vad Malmö stad gjort. Mil-
jöbiblioteket har genom samarbete med organisationer från andra delar av världen låtit det globala 
perspektivet representeras väl på lokalt håll, dvs. Lund. Man ska dock komma i håg att Malmö stad 
är en del av en större enhet, svenska staten, som bedriver en omfattande verksamhet med global 
anknytning. Detta märks bl.a. genom SIDA:s arbete. Samtidigt: den som ansluter sig till begreppet 
hållbar utveckling går ut med att man i sin verksamhet ska integrera ett globalt perspektiv. Den en-
skilda kommunen Malmö stad har inte tagit fasta på detta i samma utsträckning som Miljöbiblioteket. 

Vi har hittills berört enbart informationsverksamhet. Jag vill nu lyfta fram ett exempel från ett annat 
område, stadsplanering, för att belysa implementeringen av hållbar utveckling från annan vinkel.  

Planeringen och byggandet av området Västra hamnen i Malmö är ett svenskt exempel på ett försök 
att omsätta ett politiskt begrepp till handling. Ambitionen var att visa upp ett ekologiskt spjutspets-
område och bli internationellt ledande inom arbetet med hållbar utveckling i världens städer. Sociolo-
gen Eva Sandstedt visar att de tre hållbarhetsdimensionerna förverkligades i olika hög grad i Västra 
hamnen. I planering och genomförande hade främst de ekologiska och estetiska aspekterna en fram-
skjuten plats, medan de sociala och ekonomiska dimensionerna aktualiserades först när kritiken mot 
projektet kom i gång. Sandstedt påtalar att planeringen av Västra hamnen utgör ett bra exempel på 
hur begreppet hållbar utveckling inte är något givet, utan öppet för tolkning och diskussion när det 
ska omsättas i praktiken. 

I Västra hamnen framkom fyra olika typer av problem. 1.Målsättningen var inte så preciserad att det 
gick att avgöra om den uppfyllts eller inte. 2. I vissa frågor fanns det ingen enhetlig vetenskaplig upp-
fattning om vad som är bra och mindre bra. 3. Vissa miljölösningar som antogs vara av godo visades  

                                                 

243 Miljöprogram för Malmö stad 2003-2008: Plattform för ekologiskt hållbar utveckling, s. 10. 
244 Sandstedt, Eva 2004. Hållbar stadsutveckling? Den svårbedömda hållbarheten i ord och handling, s.77. 
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sig vara förkastliga därför att forskningen kommit fram till nya resultat. 4. Alla aspekter kan inte mä-
tas, utan många förbises och då även sådana som senare visar sig få betydelse. Sandstedt menar att 
dessa problem gör att det inte går att säga huruvida Västra hamnen svarar mot visionen hållbar ut-
veckling.  

Vid byggandet av Västra hamnen fanns inget politiskt eller vetenskapligt givet för hur dessa värden 
skulle fullföljas. I en utvärdering av projektet framkom att hållbarhetsvisionen hade förblivit okänd för 
de flesta inblandade. Vidare brast de färdiga husen ur energisynpunkt, varför de knappast kan påstås 
vara hållbart byggda.245 

Diskursen kring Västra hamnen visar hur den motsättning som fanns mellan politiker och forskare 
redan på ett teoretiskt plan återkommer vid implementeringen: I de dokument jag tagit del av från 
Malmö stad omtalas inga problem angående Västra hamnen. Forskaren, Eva Sandstedt, gör det 
däremot. 

6.10 Civilsamhället i risksamhället 
Om arbetet för en hållbar utveckling säger regeringen: 

Alla kan bidra i det arbetet - företag, frivilligorganisationer, institutioner, myndigheter, 
kommuner och enskilda människor.246 

Jag har tidigare i diskussionen nämnt att enskilda politiker inom Lunds kommun har arbetat för att 
starta ett miljöbibliotek på Lunds Folkbibliotek och därmed dra in Miljöbibliotekets bidrag.247 Den 
enskilde politikern var i detta fall en vänsterpartist,248 dvs. hörande till det parti som tillsammans med 
socialdemokraterna tagit fram nämnda skrivelse. Detta enskilda fall kan knappast anföras som argu-
ment för ett generellt antagande. Men kanske säger det ändå något om statens roll gentemot civil-
samhället - i ord respektive handling. Som jag visat under avsnittet om civilsamhällets diskurs saknas 
från politiskt håll inte förväntningar på civilsamhället. Samtidigt tar staten på sig en egen roll att spela - 
bl.a. i arbete för en hållbar utveckling. Var drar då staten gränsen för vilka ansvarsområden som den 
kontrollerande handen ska lyftas ifrån? Befinner sig Lunds kommun i skärningspunkten, och att det 
därför är som man intar en dubbel roll gentemot Miljöbiblioteket? Ena gången har man ju nekat bib-
lioteket bidrag, för att en annan gång tilldela det kommunens miljöpris?249 

Till den teoretiska gränsförskjutning mellan politik och subpolitik som Ulrich Beck förde in i den 
akademiska diskursen, finns en analogi till den politiska diskursen i vilken politiker under 1980- och -
90-talen uppvärderade begreppet civilsamhälle (se: 3.1 Diskursen om civilsamhället). Utan att göra 
våld på Föreningen Miljöbiblioteket går det att inordna det under såväl begreppet civilsamhälle som 
begreppet subpolitik. Vidare förekommer hos Ulrich Beck såväl som hos enskilda svenska politiker 
uttalanden i vilka det går att uppfatta den ideella sektorn som något åtskilt den offentliga sektorn. Nu 
menar jag att denna undersökning visar att åtskillnaden inte är så stor. Studien visar förvisso att ett  
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bibliotek inom civilsamhället ur flera aspekter kan sägas komplettera offentlig verksamhet. Men, tyd-
ligare ändå, visar den att graden av komplement inte tycks nå upp till de förväntningar som företräda-
re för offentlig sektor riktar mot det civila samhället. Flera av aktiviteterna är nämligen gemensamma 
för de två undersökningsenheterna - och i de fallen kan det knappast bli tal om komplement. I detta 
sammanhang kan det vara lägligt att påminna sig om de forskare som varnar för att begreppet civil-
samhälle kan innebära litet av varje.250 Forskare med den hållningen intar på ett sätt en motsatsställ-
ning till en sådan som Ulrich Beck, vilken - vill jag påstå - måste räknas till de som skriver upp vär-
det på den ideella sektorn. Ett möte mellan de olika uppfattningar som dessa forskare representerar 
skulle möjligen kunna innebära en givande fusion: Mer precist skulle man då kunna ange vilka för-
väntningar som kan ställas på civilsamhället. Man skulle då mer detaljerat kunna peka ut de verk-
samheter genom vilka det civila samhället kan komplettera den offentliga sektorn. 

                                                 

250 Se t.ex. Furåker 1994. 
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7 Slutsatser 

Fråga 1. Vilken är Miljöbibliotekets uppgift i arbetet för en hållbar utveckling? 

Uppgiften kommer till uttryck inom ramen för den internationella överenskommelsen om hållbar ut-
veckling. Inom föreningens nationella verksamhet dominerar begreppets miljödimension. Miljön be-
handlas ur ett globalt perspektiv. Också den sociala dimensionen finns representerad, integrerad i 
miljödimensionen. Man vill t.ex. bidra till att minska den moderniseringsrisk som utarmningen av tred-
je världen. Den ekonomiska dimensionen har givits betydligt mindre uppmärksamhet. 

Att, som ett uttryck för samhällsgestaltning underifrån, föra in nya frågor och perspektiv för att bred-
de debatten kring hållbar utveckling. Detta sker bl.a. genom att man till Sverige bjuder in talare från 
tredje världen. Med detta intar man rollen som pådrivare av en global sammanflätning. Förändrings-
arbetet är till stor del inriktat mot globala strukturer, så som miljöpolitik. 

Visionen implementeras såväl i samarbete med andra ideella organisationer som med den offentliga 
sektorn. Man bidrar därmed till att sudda ut gränsen mellan politik och subpolitik - en process som, 
enligt Ulrich Beck, utmärker risksamhället. 

Genom informationsspridning vill man stödja medborgarnas uppbyggnad av miljöförståelsen som 
kulturell kvalité. Denna förståelse innefattar bl.a. de i risksamhället icke-förnimbara farorna, de faror 
som icke uppfattas med vardagserfarenheten. Det är vanligt att man i verksamheten vänder sig till 
medborgare som redan bär på ett miljöengagemang. 

I uppgiften ingår att ordna mötesplatser där allmänheten ges möjlighet att möta representanter från 
ideella organisationer, men även från forskarsamhället. 

I arbetet omsätter Miljöbiblioteket den expertkunskap som inom den subpolitiska, underifrån ver-
kande samhällsgestaltningen under många år har odlats inom svensk miljörörelse och bland enskilda 
individer med miljöengagemang. Med andra ideella organisationer ingår också en stor mängd samar-
beten. 

Fråga 2. Vilken är Malmö stads uppgift i arbetet för en hållbar utveckling? 

Malmö stad tillhandahåller miljöinformation till samhället, som ett sätt att hantera de miljörisker som 
det själv producerat. Man ansluter sig därmed till den internationella överenskommelsen som togs i 
Johannesburg 2002. 

I uppgiften säger man sig vilja kommunicera med bl.a. ideella organisationer - en strävan som ännu 
befinner sig i sin linda. Samverkan i uppgiften sker främst tillsammans med andra aktörer ur den of-
fentliga sektorn. Det är också främst denna grupp som allmänheten ges möjlighet att träffa i de mö-
tesplatser som Malmö stad ordnar. 

Man strävar efter att väcka ett miljöintresse hos medborgaren, fostra denne i riktning mot en miljö-
förståelse som till stor del tilldrar sig inom vardagens erfarenheter. Strävan syns bl.a. i att delar av 
verksamheten riktar sig till barn och ungdom. Förändringsarbetet är till stor del inriktat mot individen. 
Hos denne ska ett miljöintresse väckas - något som kan leda till en förståelse av miljön som ”nöd-
vändig kulturell kvalifikation”. 
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Hoten i risksamhället emanerar ur mänskliga beslut. Som en följd av detta erbjuder Malmö högskola 
utbildning i miljöförståelse som lägger tonvikten på ett samhällsvetenskapligt perspektiv. Malmö stad 
visar också - tvärtemot Becks tes - att den traditionella politiken tycks leva upp till det ansvar som 
den tillmäts. Detta framkommer t.ex. i kommunens strävan att också invandrare ska kunna ta del av 
miljöinformation. 

Malmö stad ansluter sitt miljöarbete till begreppet hållbar utveckling. Däremot frångår man begrep-
pets idé att låta alla tre dimensionerna integrera med varandra. Miljöarbetet implementeras utan be-
toning på dess relation till ekonomiska och sociala aspekter. Undantag finns: integreringen av invand-
rare i miljöarbetet kan få konsekvenser inte enbart för miljön, utan också för människorna - här är 
alltså den sociala dimensionen sammanförd med den miljömässiga. Vidare behandlas miljön lika 
mycket, eller mer, ur ett lokalt perspektiv som ett globalt. 

Fråga 3. Vilka likheter respektive skillnader återfinns mellan svaret på fråga ett och fråga 
två?  

De uttunnade gränserna mellan politik och subpolitik märks mer i Miljöbibliotekets verksamhet, på 
så sätt att den innehåller ett antal exempel på samarbete med offentlig sektor. Malmö stad tycks vara 
mer benägen att hålla fast vid de etablerade gränserna. 

I båda verksamheterna återfinns, i form av mötesplatser, exempel på den icke-hierarkiska samver-
kan som Beck talar om. I båda fallen tenderar man att prioritera möten med representanter från den 
samhällssektor som man själv tillhör. 

I risksamhället är det enligt Ulrich Beck en ”nödvändig kulturell kvalitet” att kunna förstå och hantera 
miljörisker. Den kunskap som en sådan får förmodas inbegripa återfinns i informationsdistributionen 
hos såväl Miljöbiblioteket som Malmö stad. Men man bidrar med olika delar: Medan kommunen 
mer är inriktad på att väcka ett miljöintresse hos individen, lägger Miljöbiblioteket större vikt vid att 
informera om de i risksamhället förekommande icke-förnimbara farorna. Samtidigt finns det hos 
Malmö stad en fostrande attityd gentemot medborgaren, medan Miljöbiblioteket förutsätter ett aktivt 
miljöintresse hos denne. Nota bene: jag har tidigare nämnt att resultatet återspeglar tendenser hos 
verksamheterna, något som märks i detta fall. Även hos Miljöbiblioteket finns en vilja att väcka mil-
jöintresset; också hos Malmö stad informeras det om moderniseringsrisker etc. 

Miljöbiblioteket integrerar det globala i det lokala i högre grad än vad som sker i Malmö stads miljö-
arbete. Med informerandet om situationen i tredje världen kan man tala om Miljöbiblioteket som en 
pådrivare av global sammanflätning. Det globala miljömedvetandet framträder tydligare i Miljöbiblio-
tekets verksamhet än i kommunens. 

En resurs i Miljöbibliotekets arbete är de fackkunskaper och det personliga engagemang som - i ett 
större, historiskt perspektiv - är ett återkommande inslag i den samhällsgestaltning som sker under-
ifrån. 

Miljöbiblioteket erbjuder samarbetstillfällen och möjligheter för andra sammanslutningar inom den 
ideella sektorn att medverka i informationsarbetet. I kommunens verksamhet ges de ideella organisa-
tionerna inte samma utrymme. 
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När Miljöbiblioteket säger sig arbeta för en hållbar utveckling innebär det till större delen en inrikt-
ning mot miljödimensionen, även om också den sociala dimensionen finns representerad. Också 
Malmö stads miljöarbete sker i namn av hållbar utveckling. I detta har man inte i någon större ut-
sträckning integrerat sociala och ekonomiska aspekter. Varken det ideella biblioteket eller kommu-
nen kan sägas till fullo ha lyckats med att balansera begreppet hållbar utvecklings tre dimensioner 
mot varandra. Däremot finns ett flertal exempel i vilka begreppets globala perspektiv kommer till 
uttryck. 

Utifrån svaren på de tre frågeställningarna kan problemställningen, Hur kan Miljöbibliotekets verk-
samhet sägas komplettera kommunal miljöpolitik? besvaras med följande: 

Stora delar av innehållet i Miljöbibliotekets verksamhet sammanfaller med vad som görs inom den 
kommunala miljöpolitiken. Resultatet visar att det förmodligen är mer som förenar än skiljer de två 
verksamheterna åt, med avseende på vision för och implementering av programmet för begreppet 
hållbar utveckling. Ändå förekommer inslag i Miljöbibliotekets verksamhet som förekommer i mindre 
grad, eller saknas, i den kommunala miljöpolitiken: 

• I det lokala informationsarbetet medvetandegörs sociala och ekologiska förhållanden i tredje 
världen. 

• Allmänheten erbjuds information om icke-förnimbara miljörisker i högre grad än av kommunen. 

• Miljöbiblioteket är en mötesplats som lämpar sig för samverkan mellan föreningar inom den ideel-
la sektorn. 

• I samband med distribution av information kan man på Miljöbiblioteket förväntas vara behjälpt av 
ämneskunskaper samt personligt engagemang. 

• Miljöbiblioteket samverkar i större utsträckning med offentlig sektor än vad Malmö stad samver-
kar med den ideella sektorn. I högre grad än kommunen bidrar därmed det ideella biblioteket till 
att minska risken för att de två verksamheterna erbjuder samma kvalitéer i arbetet för en hållbar 
utveckling. (Dvs. komplettering i stället för dubblering) 

Syftet med undersökningen har varit att ta reda på om biblioteksverksamhet inom civilsamhället kan 
anses utgöra ett komplement till offentlig verksamhet. I enlighet med den besvarade problemställning-
en går det att säga att ett kompletterande förhållande föreligger. I de flesta fall rör det sig dock om 
gradskillnader: endera verksamheten betonar i högre grad en viss aspekt medan den andra verksam-
heten betonar en annan. Undersökningen har visat att det ideella bibliotekets verksamhet till stora 
delar sammanfaller med vad som utförs inom den offentliga verksamheten. Av undersökningens re-
sultat kan den slutsatsen dras att en mer utvecklad samverkan mellan ideell och offentlig informa-
tionsverksamhet skulle kunna leda till att civilsamhälle och stat kompletterar varandra mer än dubble-
rar. Slutligen vill jag återknyta till vad som påpekats tidigare. De kvalitéer som har gått att utläsa ur 
resultatet är att betrakta som tendenser. De säger något om vad som de två undersökta enheterna 
väljer att betona i arbetet - och definitivt säger de en hel del om vad som de väljer att framhålla i 
presentationen av sitt arbete. Urvalet omfattade dock inte varje liten aktivitet i de två verksamheterna 
- varför också slutsatserna måste uppfattas som lätt approximativa, men väl inte grundlösa. 
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Sammanfattning 

Studien tog avstamp i den av samhällsforskare och politiker förda diskussionen kring civilsamhällets 
funktion av komplement till verksamhet inom offentlig sektor. I linje med denna diskussion var syftet 
med studien att ta reda på vilka skäl det finns till att rikta sådana förväntningar mot biblioteksverk-
samhet inom civilsamhället. Civilsamhället anses utgöra den tredje samhällssfären, där de andra två är 
staten respektive marknaden. Civilsamhället består av bl.a. ideella organisationer och föreningar. 

För att uppnå syftet formulerades följande problemställning: Hur kan Miljöbibliotekets verksamhet 
sägas komplettera kommunal miljöpolitik? Problemställningen konkretiserades i tre frågeställ-
ningar vilka användes vid strukturering och analys av resultatet: 1. Vilken är Miljöbibliotekets upp-
gift i arbetet för en hållbar utveckling? 2. Vilken är Malmö stads uppgift i arbetet för en håll-
bar utveckling? 3. Vilka likheter respektive skillnader återfinns mellan svaret på fråga ett och 
fråga två? Med dessa likheter och skillnader avsågs kvalitativa sådana, inte kvantitativa. 

Studien avgränsades till två undersökningsenheter, vilka representerar det civila samhället respektive 
den offentliga sektorn: Föreningen Miljöbiblioteket i Lund samt kommunen Malmö stad. Gemensamt 
för dessa två är att de arbetar för en hållbar utveckling.  

Den tidigare forskningen kring bibliotek i civilsamhället rör främst historiska bibliotekstyper, medan 
studier av nutida ideella bibliotek är mindre förekommande. Studier om den nutida svenska ideella 
sektorn har bedrivits i högre grad inom discipliner som sociologi och företagsekonomi. Litteratur från 
dessa områden har använts vid bakgrundsavsnittet och vid analysen. 

Insamling av material skedde genom att dokument sändes till mig via post från Miljöbiblioteket och 
Malmö stad. Utöver detta inhämtades material från tidskriftsartiklar och Miljöbibliotekets och 
Malmö stads hemsidor.  

Materialet avgränsades till att omfatta verksamhet inom traditionell biblioteksverksamhet. Till denna 
räknades bl.a. informationsförmedling, utställningar och debatter. Också utbildningsverksamhet om-
fattades, i de fall den bestod av att informera. Vidare skulle verksamheten ske i namn av en hållbar 
utveckling. En avgränsning gjordes också vid Sveriges gränser, varför verksamhet utomlands ute-
slöts. Eftersom detta urval ändå skulle ha rymt en del av kommunens verksamhet som är större än 
vad tidsramen tillät gjordes ytterligare en avgränsning, vilken följde Malmö stads Miljöprogram på så 
sätt, att vad som gavs stort utrymme i detta, gavs stort utrymme också i studien. Vad som inte har 
tagits upp i Miljöprogrammet togs heller inte upp i urvalet. Dokumentanalys tillämpades, då materia-
let till övervägande del utgjordes av textdokument; endast enstaka upplysningar inhämtades genom 
samtal.  

I bakgrundsavsnittet redogjordes för centrala begrepp och deras inbördes relationer. Begreppet 
civilsamhälle definierades, liksom den del av civilsamhället som kallas för den ideella sektorn, samt 
den typ av sammanslutning i den ideella sektorn som kallas Non-govenmental organization. Det 
gavs också en inblick i den diskurs som förs kring civilsamhället som ett komplement till offentlig 
verksamhet. Hållbar utveckling är benämningen på en vägledande princip som arbetats fram inom  
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FN och som många stater, bl.a. Sverige, följer i sitt miljöarbete. Uppkomsten av begreppet behand-
lades, liksom svenska statens förhållande till det. Därtill tillkom en problematisering av begreppet. 
Vidare introducerades Föreningen Miljöbiblioteket; bl.a. beträffande inriktningen på, samt de eko-
nomiska förutsättningarna för verksamheten.  

För att analysera resultatet användes ett urval av sociologen Ulrich Becks teori om risksamhället. 
Risksamhället innebär bl.a. det moderna samhällets konfrontation med de miljörisker som det självt 
producerar. Vidare menar Beck att den traditionella politiken försvagas parallellt med uppkomsten 
av en subpolitik, innefattande bl.a. den ideella sektorn. Detta innebär en samhällsgestaltning un-
derifrån, något som redan pågått sedan länge inom bl.a. miljörörelsen. Situationen kräver en högre 
grad av samverkan mellan den ideella och den offentliga sektorn. 

I resultatet redovisades Miljöbibliotekets och Malmö stads vision i arbetet för en hållbar utveckling. 
Eftersom ord och handling inte alltid innebär samma sak redovisades också respektive verksamhets 
implementering av uppgiften. Därefter följde en jämförelse mellan de två verksamheternas uppgift 
med avseende på skillnader och likheter i kvalitéer. Med kvalité avses arten av en viss åtgärd. Där-
emot strävade jämförelsen till att inte ta fasta på sådana skillnader som har sitt upphov i de två verk-
samheternas olika ekonomiska förutsättningar. Jämförelsen knöts till ett antal teman, som t.ex. inne-
börden av begreppet miljö; om det är den lokala eller den globala miljön som betonas; vilka sam-
hällsgrupper som deltar i de mötesplatser som ordnas samt förhållande till användaren samt vilka 
användargrupper verksamheten riktar sig till. 

Analysen innebar att såväl Miljöbiblioteket och Malmö stads miljöarbete som begreppet hållbar ut-
veckling diskuterades. Exempel på infallsvinklar: Är hållbar utveckling det program som kan leda till 
en lösning av risksamhällets miljöhot? Är medborgaren mottaglig för att av kommunen fostras in i ett 
miljömedvetande? Samverkar ideell och offentlig sektor i miljöarbetet? Har mötesplatser skapats där 
sådan samverkan kan ske, i en tid då politikens gränser suddas ut? Fokuserar informationsarbetet på 
den i vardagen igenkännbara miljön, eller de osynliga strukturer som finns bakom miljöproblemen? 

De slutsatser som kan dras av studien är att stora delar av innehållet i Miljöbibliotekets verksamhet 
sammanfaller med vad som görs inom den kommunala miljöpolitiken. Förmodligen är det mer som 
förenar än skiljer de två verksamheterna åt, med avseende på uppgiften för en hållbar utveckling. 
Ändå förekommer inslag i Miljöbibliotekets verksamhet som förekommer i mindre grad, eller saknas, 
i den kommunala miljöpolitiken: Miljöbiblioteket har i större utsträckning än Malmö stad tagit fasta 
på ett globalt miljöperspektiv, allmänheten erbjuds här i högre grad information om icke-förnimbara 
miljörisker; till skillnad från Malmö stad utgör Miljöbiblioteket en mötesplats för samverkan mellan 
föreningar inom den ideella sektorn; i samband med informationssökning kan man på Miljöbiblioteket 
förväntas vara behjälpt av ämneskunskaper samt personligt engagemang i miljöfrågan; i högre grad 
än Malmö stad informerar Miljöbiblioteket om sociala och ekologiska förhållanden i tredje världen. 
Slutligen kan sägas att Miljöbiblioteket samverkar i större utsträckning med offentlig sektor än vad 
Malmö stad samverkar med den ideella sektorn. Därmed lägger Miljöbiblioteket en grund för ett 
arbete som skulle kunna leda till att verksamheterna i mindre grad gör samma sak. 

Syftet var att ta reda på om biblioteksverksamhet inom civilsamhället kan anses utgöra ett komple-
ment till offentlig verksamhet. I enlighet med slutsatserna går det att säga att biblioteksverksamhet 
inom civilsamhället kan anses utgöra ett komplement till offentlig verksamhet ur nämnda aspekter. Till 
stor del rör det sig dock om gradskillnader: endera verksamheten betonar i högre grad en viss aspekt 
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medan den andra verksamheten betonar en annan. Utifrån undersökningens resultat vågar jag anta att 
en mer utvecklad samverkan mellan ideell och offentlig informationsverksamhet skulle kunna leda till 
att verksamheterna kompletterar varandra i högre grad. 
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