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 i 

Sammanfattning 

 

En central fråga som hela tiden har återkommit är: hur ska staten organiseras för att på bästa 

möjliga sett ta tillvara på demokratins fördelar, utan att riskera att jordens resurser blir 

överexploaterade? FN:s miljökonferenser, i exempelvis Stockholm och Rio de Janerio har lett 

till att ekologismen och den liberala demokratin varit tvungen att existera sida vid sida. På den 

teoretiska nivån finns stora konflikter mellan den liberala demokratin och ekologismen.  

 

Med bakgrund av konflikten mellan ekologismens skyldigheter och liberalismens rättigheter 

är uppsatsens syfte att undersöka huruvida dessa konflikter existerar och utgör ett problem i 

skolans verksamhet. Detta blir relevant att studera dels på grund av att Agenda 21-

handlingsplanen tillskriver skolan ett stort ansvar när det gäller att utbilda miljömedvetna 

medborgare och dels på grund av att begreppet hållbar utveckling fått allt större prioritet på 

den politiska dagordningen i de liberala demokratierna. Ett rimligt antagande då en policy ska 

implementeras är att få konflikter mellan olika policys är en förutsättning för ett gott resultat. 

 

Uppsatsens metod som är en textanalys av kvalitativ form använder en idealtypsanalys för att 

analysera det empiriska materialet, som består av både formell och informell policy, den 

nationella skolplanen samt intervjuer med pedagoger och skolledare. Tre skolor som är 

miljöcertifierade av stiftelsen Håll Sverige Rent väljs ut för att ingå i intervju urvalet, där 

sedan rektorerna och miljöansvariga pedagoger intervjuas. 

 

Slutsatserna visar en aning splittrade resultat. Samtidigt som den empiriska analysen visar på 

stora empiriska konflikter mellan den liberala demokratin och den politiska ekologismen, 

finns samtidigt andra faktorer som gör dessa slutsatser obetydliga. Det visade sig att skolans 

policy tillskriver eleverna både liberala rättigheter och ekologiska skyldigheter. Denna slutsats 

går naturligtvis emot den i syftet uppställda preliminära slutsats att få konflikter mellan olika 

policys är en förutsättning för att uppnå ett gott resultat av implementeringen. Teoretiska 

faktorer som försvårar för denna slutsats är frågan hur mycket rättigheter barnen egentligen 

har enligt den liberala teorin, vilket också går igen i den empiriska analysen. Även om det 

alltså finns empiriska konflikter mellan den liberala demokratin och ekologismen är det 

avslutningsvis svårt att dra några generella slutsatser eftersom det finns en svårighet att 

avgöra hur mycket rättigheter som tillskrivs barnen från första början.  
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1 

Om kompabiliteten mellan den liberala demokratin och ekologismen 

 
1.1 Introduktion 

Ekologismens idéer är inte någon ny företeelse, varken i Sverige eller i något annat land. 

Människan har exploaterat naturresurser i olika utsträckning i alla tider. Användandet och 

utnyttjande av naturens resurser har dock efter den industriella revolutionen ökat dramatiskt 

under de senaste två hundra åren. Varifrån ekologismens idéer härstammar råder delade 

meningar. Medan vissa menar att de härstammar från långt tillbaka i tiden, hävdar andra att 

dessa idéer är ett nyare fenomen (Dobson 1999, s. 116). Utan att behöva ta ställning i denna 

debatt om ekologismens ursprung, står det klart att miljödebatten blommade upp under 1960- 

och 1970-talet då en rad böcker och artiklar publicerades, både av personer som var 

förespråkare för att det fanns ett existerande miljöproblem, men också av kritiker till dito. 

 

Achterberg (1996, s. 171) uppmärksammar ekologismens debatt under tidigt 1970-tal om 

begränsad tillväxt. Debatten handlade om den liberala kapitalismens oförmåga att hantera och 

spara naturens resurser till kommande generationer. Doherty & de Geus (1996, s. 1) skriver 

att den liberala staten inte är kapabel att hantera de mänskliga skyldigheter som ekologismen 

kräver för att skydda jordens resurser från överexploatering. Hur ekologismen ska organiseras 

råder delade meningar. De flesta är överens om att den liberala demokratin inte är den bästa 

utgångspunkten för ekologismen, och de flesta är även överens om att något måste förändras. 

Därför handlar debatten snarare om vad som ska förändras: medborgarna eller staten? Ophuls 

ger i följande fråga uttryck för en något traditionell ståndpunkt inom ekologismen: ”how can 

we avoid reaching the conclusion that Leviathan is inevitable” (Ophuls citerad i de Geus 

1996, s. 190). Enligt William Ophuls är en stor och kraftfull stat som ser till att alla individer 

är miljömedvetna och har en hållbar livsstil den enda lösningen på problemet, som den 

liberala demokratin skapar. Likaså argumenterar exempelvis Marius de Geus (1996, s. 199) 

för någon slags omkonstruering av staten, dock inte lika radikalt som Ophuls. Robyn 

Eckersley skriver: ”Whatever the preferred model of democracy, there now seems to be a 

growing acknowledgement that  representative democracy is inevitable” (Eckersley 1996, s. 

233). Det verkar inte som det blir någon revolutionerande förändring av statens organisation. 

En annan ståndpunkt ger John Barry uttryck för:  
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[…] changing one´s lifestyle or pattern of consumption in the interests 
of sustainability is more effective if done out of a sense that one 
belives it is right to do so rather the because one is told to do so, or 
because it is simply expedient to do so (Barry 1996, s. 122-123).  

Istället för att tvinga fram ett miljömedvetet tänkande som exempelvis Ophuls förespråkade, 

väcker istället Barry tanken på ett ekologiskt medborgarskap, där exempelvis barnen i skolan 

lär sig att agera miljömedvetet. Miljöpolitikens prioritering efter FN:s miljökonferenser, som 

resulterade i både handlingsplaner och propositioner har lett till att ekologismen och den 

liberala demokratin varit tvungna att leva sida vid sida. Den svenska regeringen har sedan 

mötet i Rio de Janeiro lagt fram ett antal propositioner om hur Sverige ska förhålla sig till 

begreppet hållbar utveckling. Samma år, som miljökonferensen i Brasilien, lade regeringen 

fram en proposition, där de förespråkade vad de kallade för en ”kretsloppsanpassad 

samhällsutveckling” (Prop. 1992/1993: 180, s. 12). Under riksdagsåret 1997/1998, lade 

regeringen fram ytterligare en proposition, där de argumenterade för femton nationella 

miljökvalitetsmål, som innefattade områden som exempelvis frisk luft, övergödning, 

klimatpåverkan och skogar (Prop. 1997/1998:145). 

    

Sverker Jagers (2002, s. 25-26) identifierar fyra anledningar till varför den liberala 

demokratin inte är kompatibel med den hållbara utvecklingen. Dessa fyra anledningar handlar 

om den liberala filosofin, de liberala institutionerna, den liberala kontexten och tidsaspekten. 

Det första argumentet som utgår från den liberala filosofin har till viss del redan nämnts och 

handlar människans fri- och rättigheter som den liberala demokratin utlovar. Den liberala 

demokratin kännetecknas ofta av exempelvis individuell autonomi och statlig neutralitet, 

vilket står i kontrast mot de ekologiska skyldigheter som den hållbara utvecklingen medför. 

Kontrasten blir väl synlig vid exempelvis implementeringen av, den av Riksdagen lagstiftade 

nationella miljöpolicyn som vanligtvis kräver aktivt medborgerligt deltagande (Agenda 21, s. 

433) när det gäller exempelvis sortering av förbrukat material och förändrade livsstilar (SNV 

5007, s. 18; Prop 1992/93: 180). Traditionellt sett är individens fri- och rättigheter begränsade 

till nationalstatens territorium och gäller endast individerna inom detta begränsade område. 

Det är denna princip som det andra argumentet, det vill säga de liberal demokratiska 

institutionerna, vänder sig emot eftersom att externa miljöeffekter inte är begränsade till ett 

geografiskt område. Som Peter Christoff uttrycker det: ”While formal citizenship must be 

attached to an identifiable and legally bounded political community, citizenship no longer 

seems tied exclusivly to any one nationstate (Christoff 1996, s. 152). Den liberal 
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demokratiska kontexten i form av kapitalism och oändlig ekonomisk tillväxt kritiseras också 

av ekologismen av anledningen som Andrew Dobson lyfter fram: ”[…] a foundation-stone of 

radical green politics is a belief that our finite Earth places limits on industial growth.” 

(Dobson 1998, s. 62). Den fjärde och sista anledningen till varför den liberala demokratin inte 

är kompatibel med den hållbara utvecklingen är tidsaspekten. Tidsaspekten handlar om att 

omvandlingen av samhället från en antropocentrisk till en ekologisk natursyn tar lång tid och 

att de liberal demokratiska institutionerna är för långsamma och byråkratiska. Jager pekar 

även på att den kanske viktigaste anledningen är att detta långsiktiga arbete är omöjligt att 

genomföra på grund av att mandatperioderna som de folkvalda politikerna sitter är allt för 

korta. 

  

Den här uppsatsen kommer att fokusera på den första av ovanstående argument, det vill säga 

den liberala filosofin och studera den debatt som ständigt förs i alla liberala demokratier, 

nämligen den om avvägningen mellan individens fri- och rättigheter och statsmaktens 

restriktioner och krav. I det ekologiska sammanhanget handlar denna debatt främst om hur det 

mänskliga samhället ska sträva mot en hållbar utveckling och samtidigt befinna sig inom den 

liberala demokratins spelregler. Annorlunda uttryckt handlar detta dilemma om, för att 

använda Lennart Lundqvists egna ord: ”How are we to govern ourselfs so as to value 

democracy and individual autonomy and still retain the integrity of the commons” (Lundqvist 

2004, s. 1). Problemet handlar alltså enligt Lundqvist om hur samhället ska organiseras för att 

ta hänsyn både till demokratin och naturens resurser. 

 

Naturvårdsverket hävdar att miljöproblemen är ett samhällsproblem och som ”hänger samman 

med våra vanor och önskemål när det gäller att bo, resa och konsumera […]” (SNV 5007, s. 

56). Nationalkommittén för Agenda 21 instämmer i Naturvårdsverkets åsikt och skriver att 

hälften av allt utsläpp i luft och vatten beror på hushållens konsumtion av energi, transporter 

och produkter. Kommittén uttrycker vidare att samhällets ”konsumtionsmönster är nära 

kopplade till livsstil och samhällsutveckling”, vilket antyder att förändrade livsstilar är ett i 

sammanhanget relevant mål för att förändra konsumtionsmönstren (SOU 1997:105, s. 128). 

När det gäller effekterna av dessa livsstilar skriver Nationalkommittén vidare att den 

genomsnittliga bostadsytan per person i Sverige är bland de högsta i världen samtidigt som vi 

åker mer bil och äter mer halv och eller hel fabricerad mat. Eftersom produktion och 

transporter enligt Nationalkommittén för Agenda 21 utgör nästan hälften av hushållens 

energiproduktion, leder denna livsstil till ökad belastning på miljön. I Agenda 21-dokumentet 
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framhålls precis som ovan diskuterats att miljöproblemens orsaker är ”ohållbara konsumtions- 

och produktionsmönster, i synnerhet i industrialiserade länder” (Agenda 21, s. 29). För att 

utveckla samhället i en mer ekologisk riktning menar de flesta att vi måste ändra dessa 

konsumtions- och produktionsmönster, det vill säga vår livsstil, vilket enligt både Agenda 21 

och regeringen kan förändras genom information och utbildning, främst gentemot barn och 

ungdomar. Tanken att förändra medborgarnas livsstilar kastar återigen ljus över kontrasten 

mellan å ena sidan den liberala demokratin och å andra sidan det ekologiska målet om hållbar 

utveckling. Marius de Geus uttrycker sin syn på statens roll i det miljöpolitiska 

sammanhanget i följande citat: ”It is striking that in many discussions on the environmental 

issue the conclussion is reached that a growing interference of the state in society is absolutely 

necessary” (de Geus 1996, s. 188). Frågan är om den traditionella liberala demokratin, med 

sin atomistiska människosyn, är kapabel att hantera denna typ av statlig påverkan. 

 

Huruvida eller till vilken grad vi har en neutral skola eller inte i Sverige blir relevant i dagens 

debatt om friskolor som har blommat upp den senaste tiden. Det råder allmän oenighet bland 

partierna i den svenska Riksdagen i frågan om friskolornas vara eller icke vara. Traditionellt 

har socialdemokraterna och vänsterpartiet varit emot friskolor och de borgerliga partierna 

varit för, vilket dock Folkpartiet frångick när de i en debattartikel, publicerad den 31 oktober 

2005, ville stoppa nya ”religiösa friskolor”. Det är, menade de, ”ett nödvändigt avsteg från vår 

liberala grundsyn” (DN Debatt, 31 Oktober 2005). Författarna till artikeln understryker vidare 

att ”föräldrarnas valfrihet aldrig kan bli total”, på grund av att eleven har rättigheter att få en 

allsidig och neutral utbildning. Ett relevant problem att diskutera här är vad som ska ingå i 

den ”neutrala” utbildningen. Finns det något av naturen neutralt? Eller är det ett politiskt 

värde? Malin Siwe ställer, i sin på DN publicerade artikel, den normativa frågan: är hållbar 

utveckling ett ämne som bör ingå i den neutrala utbildningen? (DN Signerat, 5 Oktober 2005).  

 

1.2 Uppsatsens syfte 
 Med insikten av att vår nuvarande livsstil måste förändras och att detta enligt exempelvis 

Agenda 21 bäst sker genom utbildning av barn och ungdomar blir det relevant att undersöka 

om skolan och förskolan stöter på några kompabilitetsproblem mellan den liberala demokratin 

och den hållbara utvecklingen.  
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Syftet med uppsatsen är att utifrån det teoretiska kompabilitetsproblemet mellan den liberala 

demokratin och ekologismen, undersöka om skolans miljöundervisning om begreppet hållbar 

utveckling strider mot den liberala demokratins grundläggande principer.  

 

För att besvara detta syfte kan ett par frågeställningar formuleras:  

 

1. Utifrån de uppställda principerna, vilka konflikter finns mellan skolans nationella 

styrdokument och hur den ekologiska undervisningen sker i skolan? 

2. Med utgångspunkt från de konflikter som teorin påvisar, vilka konflikter går igen i det 

empiriska materialet?  

3. Upplever pedagoger i skolans verksamhet att denna teoretiska konflikt mellan den 

liberala demokratin och ekologismen, även utgör ett praktiskt problem?  

 

Detta blir relevant att studera först och främst på grund av att Agenda 21 handlingsplanen 

tillskriver skolan stort ansvar när det gäller skapa miljömedvetna människor. En preliminär 

slutsats är att ekologismen är en förutsättning för att uppnå ett hållbart samhälle. Det blir även 

relevant att studera på grund av att efter FN:s miljökonferenser har det blivit allt vanligare att 

regeringens handlingsplaner och policydokument förespråkar hållbar utveckling samtidigt 

som exempelvis regeringsformen och yttrandefrihetsgrundlagen tillskriver individerna stora 

fri- och rättigheter. Eftersom det är logiskt att anta att implementering av en policy fungerar 

bättre ju färre konflikter med andra policys det finns, är ytterligare en preliminär slutsats att få 

konflikter är en förutsättning för god implementering. 

 

1.3 Metod och material 

I den vetenskapliga metoden är det relevant att skilja mellan två begrepp: validitet och 

reliabilitet. Esaiasson et. al. (2002, s. 61) kallar problemet med validitet för ett 

”översättningsproblem” och syftar på att det handlar om problemet att översätta det teoretiska 

ramverket till de operationella indikatorerna. En central fråga att ställa sig är: hur vet vi att 

den empiriska undersökningen, undersöker det som vi på den teoretiska nivån påstår att vi 

undersöker? Med reliabilitet avses hur pass tillförlitliga resultaten är (Svenning 2003, s. 67). 

Hög reliabilitet innebär att om allt annat är lika ska två undersökningar komma fram till 

samma resultat. Förutom validitet och reliabilitet skiljer även den vetenskapliga metoden på 

begreppen kvalitativ och kvantitativ metod. Medan den kvantitativa metoden generellt sett 

försöker att svara på frågan hur många gånger ett fenomen eller begrepp förekommer i en 
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text, försöker den kvalitativa metoden att svara på frågan varför ett visst fenomen förekommer 

där det gör. 

 

För att kunna besvara uppsatsens syfte, som är att undersöka huruvida det finns konflikter 

mellan den liberala demokratin och den ekologiska undervisningen i grundskolan, behövs en 

grundlig analys av både nationella och lokala policydokument, men även ingående analys av 

intervjuer med verksamma pedagoger. Eftersom uppsatsen inte syftar till att söka svar på 

frågan hur många gånger begreppet ekologism eller hållbar utveckling förekommer i skolans 

styrdokument utan snarare varför och vilka konflikter detta leder till, är uppsatsens frågor 

således av mer kvalitativ karaktär. Därför används en kvalitativ textanalys som metod då 

skolans nationella styrdokument analyseras. Ett starkt argument för att använda en kvalitativ 

metod framför en kvantitativ har alltså att göra med karaktären av uppsatsens syfte. Det hade 

varit möjligt att istället för att göra en kvalitativ textanalys, göra en kvantitativ innehållsanalys 

av texten. Ett eller ett par begrepp hade definierats på förhand och sedan kvantifierats ur en 

text. En sådan analys hade dock inte hjälp till att svara mot uppsatsens syfte, vilket den 

kvalitativa textanalysen gör. Det hade även varit möjligt att göra en enkätundersökning, som 

möjliggjort att undersökningen tagit hänsyn till fler pedagogers uppfattning och därmed 

gynnat uppsatsens reliabilitet. Däremot hade denna typ av metod missgynnat uppsatsens 

validitet eftersom fördjupande följdfrågor inte är möjlig i en enkätundersökning. Ytterligare 

ett tungt argument för att använda en kvalitativ textanalys ligger i svårigheten att mäta 

kvantitativt de enligt teorin relevanta principerna. Individernas rättigheter och skyldigheter är 

svårt, om inte omöjligt att mäta kvantitativt. Likaså begreppen jämlikhet och deltagande, hur 

ska de mätas om inte genom en noggrann kvalitativ textanalys?  

 

Den kvalitativa textanalysen tar form ur en idealtypsanalys som enligt Bergström & Boréus 

(2000, s. 158) ”ska fungera som ett raster som sorterar olika formuleringar i texten i något av 

facken”. Idealtypsanalysen utgår från en typologi över demokratiformer som byggs upp i 

uppsatsens teoretiska kapitel och presenteras i kapitel 3. För att få en inblick i hur skolorna 

och pedagogerna ser på den ekologiska utbildningen räcker det dock inte med att analysera 

policydokumenten. Det är här relevant att specificera vad som innefattas i begreppet policy, 

som i den här uppsatsen definieras till formella och informella regler. Genom att endast 

fokusera på policydokument och styrdokument tar man som forskare inte hänsyn till de 

informella institutionerna eller reglerna. Det är lätt att på så sätt glömma bort pedagogernas 

inställning, åsikter och beteenden, det vill säga hur pedagogerna faktiskt agerar. Därför är det 
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relevant att förutom den kvalitativa textanalysen, även göra intervjuer med i verksamheten 

aktiva pedagoger som håller i den ekologiska undervisningen. Dessa intervjuer analyseras 

precis som policydokumenten ur ett kvalitativt perspektiv och frågorna skapas med 

utgångspunkt från det teoretiska ramverket. Eftersom det inte är möjligt att intervjua alla 

pedagoger i Luleå kommun måste ett urval göras. Först och främst väljs mellanstadieskolor 

som en lämplig urvalsgrupp, eftersom eleverna fortfarande bedöms vara barn och således lätta 

att påverka. För att försäkra att de skolor som väljs ut faktiskt bedriver någon form av 

miljöundervisning kontaktas tre av stiftelsen Håll Sverige Rent miljöcertifierade skolor i 

Luleå kommun. Håll Sverige Rents miljöcertifiering innebär att skolorna uppfyller vissa krav 

som exempelvis att miljöundervisning finns och att eleverna medverkar i återvinning av 

skolans avfall. Intervjuer genomförs sedan med fem olika pedagoger och skolledare i de tre 

utvalda mellanstadieskolorna.  

 

Något behöver också sägas om det material som ska användas i uppsatsen. Uppsatsens 

empiriska del utgörs av en analys av nationella och lokala policys, som definierades ovan till 

formella och informella regler. Då den formella policyn ska analyseras används främst 

Skolverkets nationella styrdokument, LPO 94. Kommittén för utbildning för hållbar 

utveckling har även gett ut ett betänkande (SOU 2004:104), som endast är ett förslag till ny 

policy, men ändå relevant att analysera. Analysen av den informella policyn utgörs som 

beskrevs ovan av intervjuer med verksamma pedagoger och skolledare. 

 

1.4 Avgränsning 

Eftersom begreppet hållbar utveckling kommer att diskuteras flitigt i den här uppsatsen blir 

det viktigt att försöka definiera vad det betyder, vilket är en svår uppgift på grund av att det 

existerar så många uppfattningar om vad det egentligen innebär. De två orden i begreppet har 

olika historia, men just denna kombination av begrepp började användas någon gång under 

1970-talet. Bruntlandkommissionen menade 1987 att utvecklingen är hållbar om både den 

nuvarande generationen och framtida generationer kan få sina behov tillfredställda (Dryzek 

1997, s. 123-125). Även om den här definitionen har blivit mycket kritiserad, handlar 

begreppet hållbar utveckling handlar trots allt om att effektivisera användandet av 

naturresurser. Det handlar också om ett begrepp som exempelvis John Barry använder: 

”ecological modernization” (Barry 1999, s. 252), som i stora drag innebär att de ekologiska 

principerna måste moderniseras så att de passar in i det liberala samhället samt att utvidga den 

geografiska horisonten och se till alla människors intresse. Det kan exempelvis innebära att 
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även i fortsättningen förespråka ekonomisk tillväxt, även om ekologismens förespråkare 

ställer sig negativa till det. Kritik kan riktas mot användandet av begreppet ekologism, som 

här blir relevant att definiera eftersom det är ett begrepp som används flitigt i uppsatsen. Den 

version av begreppet som avses i den här uppsatsen är den politiska ekologismen och 

ingenting annat.   

 

1.5 Disposition 

Uppsatsens bakgrund, frågeställningar och syfte presenteras i första kapitlet. Kapitel 2 är ett 

uteslutande teoretiskt kapitel som först lyfter fram tre demokratiprinciper, som ligger till 

grund för analysen av den liberala demokratin och ekologismen. I kapitel 3 operationaliseras 

den teoretiska delen av uppsatsen, där en typologi presenteras och centrala frågor för det 

empiriska materialet lyfts fram. Kapitel 4 och 5 är uppsatsens empiriska del. I det första 

empiriska kapitlet analyseras det nationella styrdokumentet och andra policydokument, 

medan det andra empiriska kapitlet ägnas åt analyser av de intervjuer som genomförs. 

Uppsatsen avslutas med ett analytiskt kapitel, där uppsatsens syfte besvaras med hjälp av 

teorin och empirin och där slutsatser till sist kan dras.  
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2 

Om den liberala demokratins friheter och de ekologiska skyldigheterna 

 
Varken begreppet eller företeelsen demokrati är nytt för det moderna samhället. Demokratin 

kan härledas ända tillbaka till de antika grekernas civilisation. Den demokratiska företeelsen 

försvann sedan runt 400-talet före Kristus för att sedan efter feodalismens fall, återupptäckas 

under 1600-talet. Förutom fascister, nazister och möjligtvis några andra grupper är det inte 

många i dagens samhälle som inte i någon mening betecknar sig själva som demokrater.  

 

I det här kapitlet, presenteras grundstenarna för vad som ska komma att bli uppsatsens 

teoretiska ramverk. För att i nästa kapitel kunna skapa den typologi som ska användas som 

analysverktyg för den empiriska undersökningen, kommer den liberala demokratin och den 

politiska ekologismen att analyseras utifrån ett antal uppställda principer. Dessa principer som 

presenteras i nästkommande avsnitt utgör själva grunden för den teoretiska ramverket.  

 

2.1 Demokratins beståndsdelar 

Herbert Tingsten skriver: ”Tron på demokratin är icke en politisk åskådning i samma mening 

som exempelvis konservatism, liberalism och socialism”, och fortsätter sedan en mening efter 

med att det istället är ”statsstyrelsens form” (Tingsten 1960, s. 42). Terrence Ball och Richard 

Dagger hävdar precis som Tingsten att demokrati inte är en ideologi utan istället att demokrati 

är ett ideal (Ball & Dagger 1995, s. 13). Frågan följer då, vad innehåller detta ideal? Tingsten 

diskuterar vidare om idéer och ideal efter den franska revolutionen, som han kallar 1789 års 

idéer, som enligt honom själv innefattar förnuft, framsteg, lycka, jämlikhet och frihet 

(Tingsten 1960, s. 9). Sannolikt finns det inte många som skulle ifrågasätta relevansen av 

dessa ideal. Uppsatsen skulle däremot bli allt för omfattande om alla dessa ideal skulle 

användas i den här uppsatsen, därför presenteras istället tre relevanta komponenter nedan som 

används som analysenheter i den typologi som ska tas fram. Robert Dahl (1998, s. 38) lyfter 

fram fem principer som är relevanta för demokratin. Effektivt deltagande, jämlik röstning, 

kunskap om olika valalternativ, kontroll över den politiska agendan och inkludering av vuxna 

är de fem principer som Dahl anser vara relevanta. Den sista principen, inkludering av vuxna, 

är särskilt relevant i den här uppsatsen och innebär att endast vuxna människor ska innefattas 

av de medborgerliga rättigheterna och skyldigheterna. Denna princip diskuteras ytterligare i 

uppsatsens sista kapitel.   
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Både Barry Holden (1993) och Keith Graham (1986) identifierar två relevanta komponenter i 

demokratin: frihet (liberty) och jämlikhet (equality). William Riker (1982) diskuterar även en 

ytterligare komponent nämligen deltagande (participation). Dessa tre komponenter utgör de 

analysenheter som används för att skapa en typologi över demokratimodeller.  

 

2.1.1 Deltagande 

I ett folkstyre krävs att folket styr. Därför är politiskt deltagande är en viktig del av 

demokratin. Riker framhäver att institutionerna för medborgerligt deltagande förändras och 

menar vidare att vad som traditionellt sett avses med politiskt deltagande är medborgerligt 

engagemang i samhälleliga nyttigheter, det vill säga exempelvis offentliga verksamheter 

(Riker 1982, s. 5). Att enbart deltagande i offentliga verksamheter skulle inräknas i politiskt 

deltagande gör definitionen allt för snäv. Riker hävdar vidare att röstning också är ett viktigt 

sätt att delta i och gynna samhället. En viktig insikt är dock att även om ett röstningssystem 

finns i ett samhälle, betyder det inte att det är en demokrati. Riker skriver: ”[…] one can say 

that democracy implies voting, but voting does not imply democracy” (Riker 1982, s. 5). 

Även om ett system finns där medborgarna får rösta, betyder det inte att det är en demokrati, 

eftersom röstningen kan framtvingas av medborgarna eller behandlas på ett ineffektivt sätt. 

För att göra röstandet till ett riktigt val behövs därför, enligt Riker, ytterligare institutioner 

som exempelvis organisationsfrihet, frihet att bilda politiska partier och yttrandefrihet. 

Deltagandet i samhällets angelägenheter kan alltså se ut på olika sätt.  

 

2.1.2 Frihet 

Frihet är ett centralt begrepp inom etiken och politisk filosofi. Begreppet får sin innebörd 

genom människans förhållande till staten. Det finns många definitioner och tolkningar av 

begreppet frihet, exempelvis frihet att handla och tänka, frihet att rösta på politiska partier och 

frihet att uttrycka sin åsikt. Graham skriver: […] the notion of liberty, would be better 

expressed in the language of rights” (Graham 1986, s. 34). Enligt Graham förklaras frihet bäst 

genom att använda begreppet rättighet. Individer har en rättighet till en viss grad av frihet, 

vilket regleras genom konstitutionen. Frihet – här tolkat som individuell personlig autonomi, 

det vill säga individuell handlingsfrihet är något som de flesta demokrater skulle argumentera 

för, representativa såväl som deltagande, samtidigt som autoritära regimer antagligen skulle 

argumentera emot. I denna uppsats som handlar om statens och individens roll blir det 

relevant att diskutera begreppet frihet, eftersom detta begrepp syftar till att förklara just 



 11 

förhållandet mellan staten och individen. På grund av att medborgarnas friheter och rättigheter 

regleras genom förhållandet mellan staten och medborgarna finns det i en demokratisk stat en 

ömsesidighet mellan medborgarnas rättigheter och skyldigheter (Dobson 2003, s. 40f). Enligt 

exempelvis Dahl (1989) måste man för att få en demokrati att fungera anta att ”vanliga 

människor i allmänhet är kompetenta att styra sig själva” (Dahl 1989, s. 151). Detta 

instämmer Riker i och skriver att frihet är en viktig del i en demokrati för att varje 

medborgare ska kunna uppfylla sina egna mål (Riker 1982, s. 6). Förutom friheten att styra 

sig själva hävdar Dahl (1998, s. 37) även att alla människor i en demokrati måste ha friheten 

att uttrycka sin åsikt och påverka andra.  

 

2.1.3 Jämlikhet 

Graham (1986) skriver: ”Equality enters in very naturally at this point, as a factor to 

determine what the appropriate limits should be” (Graham 1986, s. 53). Enligt Graham är 

jämlikhetsprincipen viktig för att begränsa individernas frihet. En av de mest grundläggande 

jämlikhetsprinciperna i demokratin är (rättigheten till) jämlik röstning. Varje individ får 

endast en röst att lägga på en person eller ett politiskt parti. Eller som Riker (1982) uttrycker 

det: ”Voting would not mean much if each person´s vote were not counted in the same way” 

(Riker 1982, s. 7). Jämlikhetsprincipen är en viktig komponent i en demokrati på grund av 

relevansen att varje individ får lika många röster att lägga och att alla röster har lika stor vikt. 

Denna typ av jämlikhet skulle kunna betecknas som politisk jämlikhet. Det finns dock en rad 

andra typer av jämlikhet, exempelvis juridisk jämlikhet som skulle kunna innebära att alla 

människor oberoende av hur ekonomiskt starka de är, har rätt till samma skydd och försvar, i 

ett juridiskt sammanhang. Ibland betyder jämlikhet ekonomisk jämlikhet, som skulle kunna 

syfta till ett statligt resurssystem som skyddar ekonomiskt svaga individer, på bekostnad av 

individer som är ekonomiskt starka.  

 

2.2 De liberala rättigheterna och de ekologiska skyldigheterna 

Begreppet liberal demokrati indikerar att det finns ett intimt förhållande mellan liberalism och 

demokrati. Liberalism är politisk ideologi som inte accepterar för stort statligt engagemang i 

enskildas angelägenheter och som förespråkar individuella fri- och rättigheter. De mänskliga 

och grundläggande fri- och rättigheternas funktion är enligt exempelvis Jagers (2005b, s. 51) 

att specificera vad individerna har rätt att göra, rätt att säga och rätt att tänka. Eftersom det 

finns en ömsesidighet mellan individens rättigheter och skyldigheter leder detta samtidigt till 

att statens fri- och rättigheter också specificeras.  
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Barry Holden upplyser om att en vanlig uppfattning om den liberala demokratin är att den, för 

att använda Holdens egna ord, ”[…] tends to be treated as the same thing as democracy” 

(Holden 1993, s. 16). Uppfattningen att den liberala demokratin uppfattas som demokrati står 

i kontrast med att begreppet liberal demokrati, enligt Holden är ”democracy of a limited kind” 

(Holden 1993, s. 16). Att den liberala demokratin av Barry Holden anses som en begränsad 

form av demokrati handlar dels om den representativa demokratiformen. De individuella fri- 

och rättigheterna är alltså begränsade i den utsträckning att en minoritet av folkvalda 

medborgare sitter i en beslutande församling och fattar beslut som rör en majoritet av 

medborgarna. Det handlar också om något som Jagers (2005b, s. 50) kallar för majoritetens 

diktatur, det vill säga risken att en minoritet ska bli politiskt ”överkörd” av en majoritet. 

 

Den liberala demokratin präglas av civila och politiska fri- och rättigheter, eller för att 

använda Grahams ord: ”[…] desirability of civil liberties, for the accompaniments of 

paradigmatically civic activities, such as freedom of speech, assembly and association, liberty 

of thought and consciens” (Graham 1986, s. 38). Graham beskriver den liberala demokratin 

genom olika former av fri- och rättigheter, exempelvis yttrandefrihet, frihet att bilda politiska 

partier och andra organisationer och frihet att tänka och tycka fritt. Alla dessa friheter som det 

den liberala demokratin erbjuder antyder existensen av ytterligare ett liberaldemokratiskt 

värde, nämligen den statliga neutraliteten. Detta värde innebär att staten ska ställa sig neutralt 

till olika åsikter och värderingar som samhällsmedlemmarna har. Staten får enligt 

neutralitetsprincipen inte heller förespråka eller påverka samhällets medlemmar i någon större 

utsträckning. Acceptens är enligt denna princip ett nyckelord och staten ska istället ägna sig åt 

att ge den samhällsservice de har lovat att tillhandahålla. Eftersom individers fri- och 

rättigheter regleras av förhållandet mellan medborgarna och staten blir även det aktiva 

medborgarskapet i detta sammanhang relevant att studera. Det aktiva medborgarskapet, som 

till stor det präglar det liberala samhället, tillskriver individerna stort ansvar att ta hand om sig 

själva. För att beskriva det aktiva medborgarskapet, blir det enklast att gå till dess motsats 

som är det passiva medborgarskapet. I det passiva medborgarskapet ses staten ofta som en 

problemlösare, medan denna funktion i det aktiva medborgarskapet ligger hos medborgarna.  

 

Det står nu klart att den liberala demokratin kännetecknas av en rad olika, men samtidigt 

begränsande politiska fri- och rättigheter. Traditionellt sett skiljs dock den politiska och 

privata sfären åt. Denna skarpa åtskillnad följs även åt av en skarp skillnad mellan könen. 
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Aristoteles hävdade exempelvis att kvinnorna inte skulle ifrågasätta männens roll inom 

politiken, som främst handlade om krig och handel mellan städer. Kvinnornas roll var istället 

enligt Aristoteles själv att ägna sig åt hushållssysslor (Aristoteles 1993, s. 3-5). Det är inte 

bara Aristoteles som gör denna skarpa åtskillnad mellan politiska och privata angelägenheter, 

utan går igen inom den liberala teorin. Denna åtskillnad kritiseras dock av flera 

medborgarskapsteoretiker som hävdar för att använda Dobsons ord, att:  

[…] private acts have public implications, and that it is therefore 
unwise to make the strict public/private distinctions that drive the 
´public´ view common to both liberal and civic-republican citizenship 
(Dobson 2003, s. 56).    

Privata handlingar påverkar enligt Dobson även den politiska sfären. Om hushållen 

exempelvis inte sorterar sitt avfall, påverkas även det övriga samhället av negativa 

miljöeffekter. Därför argumenterar anhängare till ekologismen att de individuella 

rättigheterna och skyldigheterna inte endast ska innefatta politiska handlingar utan även 

privata.  Nu när de liberala fri- och rättigheterna har specificerats är frågan hur de ekologiska 

rättigheterna och skyldigheterna ser ut. Då individens rättigheter och skyldigheter i det 

ekologiska samhället diskuteras blir det relevant att utgå från miljöetiska teorier, eftersom 

dessa behandlar förhållandet mellan människan och naturen. Antropocentrism, zoocentrism, 

biocentrism och ekocentrism är fyra vanliga miljöetiska teorier, som alla har olika 

utgångspunkter och olika svar på frågan hur vi människor ska förhålla oss till andra arter av 

både djur och växter.  

 

I det här avsnittet kommer fokus främst att ligga på antropocentrismen och ekocentrismen. 

För att ge en översiktig bild över hur dessa teorier ser på andra arter kan en teoretisk 

dimension målas upp med två ytterligheter. Vid den ena ytterligheten kan antropocentrismen 

placeras och vid den andra ytterligheten placeras ekocentrismen. Skillnaden mellan 

ekocentrismen och antropocentrismen utgörs av en fundamental olikhet i synen på 

förhållandet mellan människa och natur. Människan har enligt den antropocentriska teorin, 

som traditionellt sett brukar anses vara den rådande synen, en särställning gentemot andra 

arter och är således den enda arten som tillskrivs ett egenvärde (Stenmark 2000, s. 37; Page 

2005, s. 32). Den mänskliga särställningen som antropocentrismen förespråkar accepteras inte 

av den ekocentriska teorin (Stenmark 2000, s. 103; Page 2005, s. 43), som istället tillskriver 

hela det ekologiska systemet egenvärde. Med utgångspunkt från de miljöetiska teorierna 

karakteriseras ekologismen av den ekocentriska natursynen och präglas således av mänskliga 
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skyldigheter snarare än rättigheter gentemot naturen. Enligt den djupa ekologismen ska ingen 

del i det ekologiska systemet prioriteras och ha högre värde än någon annan del, och 

karakteriseras således av så kallad etisk holism. Alla arter som samexisterar i jordens 

ekologiska system, både djur och växter, får inte enligt ekologismen påverka förutsättningarna 

för andra arter negativt. Eftersom människan har möjlighet att påverka utgången för andra 

arter har människan enligt ekologismen skyldigheten att ta hänsyn till andra arter och att inte 

överexploatera naturens resurser. 

 

Det finns ytterligare en effekt av ekologismens natursyn, det vill säga accepterandet av den 

ekocentriska miljöetiska teorin. Enligt ekocentrismen sträcks de traditionella begreppen 

rättigheter och skyldigheter ut till att förutom sträcka sig över nationella gränser, även 

innefatta andra växter och djur. Människan har kort och gott både rättigheter och skyldigheter 

gentemot hela det ekologiska systemet. Den vanliga uppfattningen om staters territoriella 

gränser är att de är en mänsklig konstruktion, det vill säga att de är skapade av människan och 

alltså inte ”naturliga”. Detta resonemang leder till insikten att det ekologiska systemet inte 

kan begränsas av den mänskliga konstruktionen nationella gränser, eller för att använda 

Dobsons (2005, s. 118) ord: ekologismens skyldigheter kännetecknas av ”ecological non-

territoriality”. Ovanstående resonemang föranleder insikten att ekologismens skyldigheter 

sträcker sig över nationella gränser för att även innefatta människor, djur och växter utanför 

den egna nationalstaten. 

 

2.3 Liberal och ekologisk jämlikhet 

Enligt Rawls är rättvisan den främsta dygden i den liberala demokratin. Rawls skriver: ”[…] 

laws and institutions no matter how efficient and well-arranged must be reformed or abolished 

if they are unjust” (Rawls 1973, s. 3). Dworkin skriver: ”I want to argue that a certain 

conception of equality, which I shall call the liberal conception of equality, is the nerve of 

liberalism” (Dworkin 1978, s. 115). Både Dworkin och Rawls argumenterar alltså för att 

jämlikheten är en central del av liberalismen. Om individers rättvisa skriver Rawls vidare: 

 

Each person possesses an inviolability founded on justice that even the 
welfare of society as a whole cannot override. For this reason justice 
denies that the loss of freedom for some is made right by greater good 
shared by others (Rawls 1973, s. 3). 



 15 

Varje individ äger en okränkbar rättvisa skriver Rawls. En rättvisa som inte ens kan 

åsidosättas då andra individer ska få dela på ett ännu större värde. Den liberala demokratin 

bygger traditionellt sätt på rättvisa och jämlikhet i form av varje individers lika värde och 

behandling. Om hur Rawls själv anser att den liberala jämlikheten bör förhålla sig skriver han 

vidare:  

Each person has an equal claim to a fully adequate scheme of equal 
basic rights and liberties, which scheme is compatible with the same 
scheme for all; and in this scheme the equal political liberties, and 
only those liberties, are to be guaranteed their fair value (Rawls 2005, 
s. 5) 

Varje individ har enligt Rawls samma uppsättning fri- och rättigheter som har samma värde, 

människor emellan. Robert Dahl skriver: […] every member must have an equal and effective 

opportunity to vote, and all votes must be counted as equal” (Dahl 1998, s. 37). För att få en 

representativ liberal demokrati, som enligt Rawls bygger på rättvisa institutioner, att fungera 

är det enligt exempelvis Dahl viktigt med ett jämlikt röstningssystem. Även om denna 

grundläggande liberala princip inte borde tolkas bokstavligt, skulle detta i sin förlängning för 

denna uppsats innebära att ingen elev i skolan ska få mer tid eller uppmärksamhet av 

pedagogen än någon annan elev. Rawls princip om rättvisa och Dahls uppfattning om lika 

rösträtt och rösternas lika värde går hand i hand med Barry Holdens (1993, s. 19) definition av 

liberal jämlikhet. Han använder begreppet ”sameness” i samband med jämlikhet som betyder 

likhet och syftar till att den liberala jämlikheten karakteriseras av individuell likhet. Rawls, 

Dahl och Holden menar alla tre att den liberala jämlikheten kännetecknas av exakt likhet. 

Ingen individ får behandlas olikt från någon annan, utan alla måste behandlas på samma sätt. 

De statliga institutionerna måste enligt Rawls behandla alla medborgare lika och om så inte är 

fallet, måste institutionerna antingen förkastas eller konstrueras om. På samma sätt menar 

Dahl att alla individer måste behandlas med lika respekt i röstningssamanhanget och om så 

inte är fallet, måste de liberala institutionerna konstrueras om.  

 

I samband med att den ekologiska jämlikheten diskuteras är det relevant att lyfta fram vad 

ekologismen kallar det ekologiska fotavtrycket (Dobson 2005, s. 118). Enligt ekologismens 

utgångspunkt har varje enskild individ en skyldighet att minimera hennes ekologiska 

fotavtryck. Vad menas då med ett ekologiskt fotavtryck? Jo, det ekologiska fotavtrycket är 

endast av symbolisk karaktär och avser alltså inte enbart ett fotavtryck som uppstår av en 

känga eller sko som trampar ner gräs vid en promenad. Istället använder exempelvis Dobson 
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(2005, s. 118) begreppet ”ecological space” eller ekologiskt utrymme. Varje individ har alltså 

enligt ekologismen en skyldighet att minimera sitt ekologiska utrymme, det vill säga, en 

skyldighet att minimera den miljömässiga effekt som individen åstadkommer genom sin 

livsstil. Här framgår en klar skillnad mellan den liberala tolkningen av begreppet jämlikhet 

och tolkningen som ekologismen gör av samma begrepp. Medan den liberala jämlikheten 

syftar till att tillskriva lika mycket till alla, tillskriver ekologismen olika mycket till alla, allt 

beroende på hur individen väljer att leva sitt liv. Enligt ekologismen har därför inte alla 

individer med automatik samma rättigheter och skyldigheter, som individen har enligt 

liberalismen.  

 

2.4 Medborgarnas deltagande 

Begreppet demokrati, som betyder folkstyre, antyder att folket ska styra. Medborgerligt 

deltagande blir därför ett av demokratins absolut viktigaste värden. Enligt Riker (1982) tog 

det politiska deltagandet redan i det antika grekland formen av politiskt röstande. För att 

använda Rikers egna ord: ”Although the institutions of participation have been many and 

varied, they have always revolved around the simple act of voting” (Riker 1982, s. 5). En av 

de äldsta och kanske viktigaste formen av politiskt deltagande skulle alltså kunna vara att 

lägga sin röst i det politiska valet. Medborgarnas samhälliga deltagande hänger i hög grad 

samman med det rådande medborgarskapsidealet. I det antropocentriska och 

individcentrerade liberala samhället är samhällets krav på medborgerligt engagemang högst 

begränsat. Den representativa demokratin förutsätter dock aktivt deltagande i de allmänna 

valen till samhällets verkställande och beslutande organ. Detta kan i sammanhanget ses som 

en relativt begränsad form av politiskt deltagande.  I det liberala medborgarskapsidealet blir 

återigen det aktiva medborgarskapet relevant att diskutera.  Eftersom medborgarna i det 

liberala samhället har en aktiv roll att själva lösa sina egna problem, följer det sig naturligt att 

det samhälleliga deltagandet är begränsat. Det liberala deltagandet handlar till stora delar om 

representation medan det ekologiska deltagandet sträcker sig bortom representationen för att 

även innefatta annan form av medborgerligt deltagande. 

 

På frågan om hur miljöproblem som exempelvis global uppvärmning, surt nedfall och arters 

försvinnande ska lösas finns inget enkelt svar. Att något måste göras för att förbättra miljön, 

är de flesta överens om, men hur detta ska ske råder en ständig debatt. Marius de Geus (1996, 

s. 197-200) identifierar tre möjliga modeller för ekologiska förändringar. Den första modellen 

är den liberala demokratin som de Geus kallar för ”piecemeal engineering model”. Enligt 
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exempelvis de Geus grundas beslutsfattandet inom den liberala demokratin på kompromisser 

och långsamma små förändringar. I den liberala demokratin finns inget utrymme för stora, 

snabba och omfattande förändringar, vilket de Geus andra modell istället förespråkar. Enligt 

den radikala modellen som en del gröna organisationer bekänner sig till, räcker det inte med 

små och långsamma steg utan förespråkar istället snabba och omvälvande förändringar. Arne 

Naess skriver: ”Reform or revolution? I envisage a change of revolutionary depth and size by 

means of many smaller steps in a radically new direction” (Naess 1989, s. 156). Naess 

förespråkar således den andra modellen som kännetecknas av snabba förändringar. Den tredje 

modellen riktar kritik mot båda dessa två modeller.  

 

Den liberala demokratin kritiseras för att vara för ineffektiv på grund av att beslutprocessen 

tar allt för små steg. Enligt de Geus & Doherty (1996, s. 1) kan vidare den liberala demokratin 

ses som, för att använda deras egna ord: ”incapable of enabling a new ethic of responsibility 

which would be necessary if the behaviour of individual citizen was to become governed by 

ecological priorities”. Marius de Geus och Brian Doherty hävdar därmed att det stora 

problemet med den liberala demokratin är att dess atomistiska människosyn gör det omöjligt 

att tillämpa ekologiska principer. Den tredje modellen som Marius de Geus presenterar är 

därmed en ekologisk omstrukturering av staten. Detta ställningstagande är omdiskuterat och 

det råder skilda meningar om hur detta ska ske. Vissa förespråkar en absolut stat med starka 

sanktionsmöjligheter, medan andra snarare förespråkar en förändring av medborgarna, genom 

förändrade medborgarskapsideal. Om den absoluta staten förkastas, som ett allt för 

revolutionärt alternativ, lyfter Jagers (2005b, s. 64-65) fram möjligheten att förändra 

demokratiformen. Jagers ger förslaget att försvaga demokratin som en möjlighet att minska 

individernas valfrihet. Förespråkare för denna lösning har ett dystert budskap att leverera då 

de menar att jorden och människan är på väg mot en undergång om inget förändras.  

 

Precis som med allt annat finns det naturligtvis ekologiska förespråkare som kritiserar denna 

lösning och istället förespråkar en starkare demokrati. De håller med om att den liberala 

demokratins egenskap att alla individer själva får välja livsstil är olycklig för det hållbara 

samhället, men hävdar å andra sidan att människan egentligen vill  välja en hållbar livsstil. Att 

medborgarna skulle ha fastnat i en ohållbar konsumtionslivsstil är en ståndpunkt de kritiserar 

och hävdar istället att medborgarna borde uppmuntras till en hållbar livsstil genom ökat 

inflytande. Vilken roll ska individen och staten spela i det ekologiska samhället? Vilka 

rättigheter respektive skyldigheter har individen? Ovanstående diskussion om rättigheter, 
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skyldigheter, politiskt deltagande och representation väcker debatten om medborgarskap till 

liv. Christoff (1996, s. 152) skriver att migration och annan folkförflyttning har lett till att 

nationalstatens gränser blir suddigare och mindre tydlig och förlorar dessutom sin funktion i 

allt större utsträckning. Christoff skriver vidare: ”The relationship between citizen and nation-

state is now one of the considerable tension” (Christoff 1996, s. 152). Funktionen av statens 

territoriella gränser som traditionellt sett har varit att åtskilja olika etniska grupper från 

varandra för att upprätthålla nationalismen har blivit mindre viktig de senaste decennierna.  

 

Även om det råder skilda meningar om hur det ekologiska samhället ska byggas upp, det vill 

säga antingen genom en stark stat eller genom upplysta medborgare som ingår i ett större 

globalt sammanhang, kan båda åsikterna ändå samlas kring ett gemensamt begrepp nämligen 

livsstil. Andrew Dobson skriver:  

Lifestyle change concerns changes in the pattern of individual 
behaviour in daily life. Typical examples of this would be: care with 
the things you buy, the things you say, where you invest your money, 
the way you treat people, the transport you use, and so on (Dobson 
1998, s. 543). 

Jämfört med den liberala demokratins starkt begränsade deltagande är det ekologiska 

deltagandet utökat. Den ekologiska medborgaren har enligt den djupare ekologin en 

skyldighet förändra och följa en ekologisk livsstil. Enligt Lundmark (1998, s. 55) sträcker sig 

den ekologiska tolkningen av deltagande utanför och bortom den liberala representativa 

formen av deltagande. Förutom att delta genom att rösta, sträcker sig det ekologiska 

deltagandet till att även innefatta deltagande i olika rörelser och att bli mer politiskt aktiv för 

att påverka andra människor. 

2.5 Avslutning  

I detta kapitel identifieras först tre principer som anses vara viktiga beståndsdelar av 

demokratin, det vill säga frihet, jämlikhet och deltagande. Den liberala demokratin präglas av 

individuella fri- och rättigheter inom den politiska sfären. Ekologismen karateriseras istället 

av politiska och privata skyldigheter som grundas i den ekocentriska miljöetiken. Den liberala 

jämlikheten kännetecknas av likhet, medan den ekologiska jämlikheten grundas i det 

ekologiska fotavtrycket som kan variera från person till person. Medan det liberala 

deltagandet endast innefattar representativitet, sträcker sig det ekologiska deltagandet till att 

även innefatta mer direktare former av deltagande. 
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3 

Hur ska demokratin studeras? 

 

Det här kapitlet syftar till att bygga upp ett teoretiskt ramverk för uppsatsen utifrån 

föregående teoretiska kapitel. Tanken är att detta kapitel ska operationalisera de teoretiska 

begreppen som presenterades och diskuterades i det föregående kapitlet. Medan föregående 

teoretiska kapitel diskuterade indikatorerna på ett mer generellt plan, är tanken med detta 

kapitel att dessa indikatorer ska bli mer specifika för uppsatsens empiriska fall. Det här 

kapitlet har således en mer pragmatisk inställning än det föregående och syftet med kapitlet är 

att bygga en brygga mellan uppsatsens teoretiska och empiriska del.   

 

3.1 En teoretisk sammanfattning och jämförelse 

Demokrati är inte en ideologi, det är ett ideal. Frågan är då, vad för slags ideal det är? 

Föregående kapitel kom fram till att frihet, jämlikhet och deltagande är tre för uppsatsen 

relevanta beståndsdelar i demokratin. 

 

Den liberala demokratin förordar individuella rättigheter och accepterar inte för stort statligt 

engagemang i enskildas angelägenheter. Ekologismen som har sin utgångspunkt i den 

ekocentriska miljöetiken, förordar till skillnad från den liberala demokratin däremot 

medborgerliga skyldigheter gentemot både dagens och morgondagens människor, djur och 

växter. Medan den liberala demokratin ofta förknippas med att ställa sig neutralt till 

medborgarnas alla livsstilar är ekologismen inte neutral. Eftersom medborgarnas livsstilar är 

starkt korrelerade med den negativa miljöpåverkan som den skapar, är det alla individers 

skyldighet att i den ekologiska staten skapa en så för miljön bra livsstil som möjligt.  De flesta 

ideologier anser att de förespråkar jämlikhet, men på olika sätt. Den liberala jämlikheten 

strävar efter är vad Barry Holden kallar ”sameness”, det vill säga likhet. Enligt den liberala 

demokratin ska alla medborgare behandlas så lika som möjligt i alla möjliga avseenden. Alla 

medborgare ska ha lika många röster att lägga och alla röster ska behandlas med lika värde.  

Medan alla medborgare i den liberala demokratin har samma rättigheter och skyldigheter, är 

de enligt den ekologiska teorin differentierade enligt det ekologiska fotavtrycket. 

Fördelningen av rättigheter och skyldigheter skiljer sig alltså dramatiskt mellan den liberala 

demokratin och ekologismen. På grund de vida liberala fri- och rättigheterna krävs inte stort 

medborgerligt deltagande i den liberala staten, vilket dock krävs i den ekologiska staten. Den 
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ekologiska staten ställer således högre kvar på medborgerligt deltagande än vad den liberala 

staten gör. Medan liberalt deltagande traditionellt sett håller sig inom ramen för det politiska 

livet och troligen inte sträcker sig mycket längre än till att delta vid röstning, innefattar det 

ekologiska deltagandet även det privata livet och där staten ställer krav på hur den enskilda 

individen ska leva sitt liv.  

 

Som vi nu har sett finns stora skillnader mellan den liberala demokratin och ekologismen. 

Dessa skillnader presenteras nedan i en typologi över demokratimodeller, som utgör 

uppsatsens analysmodell för den fortsatta empiriska studien. 

 

3.2 Hur ska demokratin studeras? 

 

Figur 3.1: Typologi över två demokratimodeller. Både teoretiska och operationaliserade indikatorer (den 

kursiverade texten) 

 

Med utgångspunkt från uppsatsens teoretiska del har ovanstående typologi tagits fram. 

Modellen innehåller som figurtexten avslöjar både teoretiska och operationaliserade 

indikatorer. Hur kan rättigheter och skyldigheter mätas? Det är detta som diskuteras i 

nedanstående avsnitt. Relevanta indikatorer som förväntas förekomma i de texter som ska 

analyseras i den empiriska delen, lyfts fram och diskuteras. 

 

 

Liberala demokratin Ekologismen 

Civila och politiska fri- och rättigheter 
Skolpolitiken: Eleverna har stor fri- och 
rättighet att tycka och tänka hur de vill 

Utökade politiska och privata skyldigheter. 
Skolpolitiken: Elevernas skyldigheter 
sträcker sig utanför klassrummet. 

Jämlikhet enligt principen en person, en röst 
Skolpolitiken: Alla elever behandlas lika 
oavsett livsstil. 

Jämlikhet baserat på principen om det 
ekologiska fotavtrycket. 
Skolpolitiken: Alla elever behandlas inte lika. 
Hur eleven behandlas av pedagogen beror på 
livsstil och förhållande till miljön 

Begränsat deltagande, främst genom röstning 
Skolpolitiken: Elevernas deltagande ytterst 
begränsat. Utrycker sin åsikt i de 
representativa församlingarna, exempelvis 
elevråd och skolråd. 

Omfattande medborgerligt deltagande. 
Förändrade livsstilar. 
Skolpolitiken: Elevens deltagande sträcker 
sig utanför den liberala representativa 
formen. Eleven måste exempelvis delta i 
sortering av förbrukat material, en skyldighet 
som också sträcker sig utanför skolans 
lokaler (i detta fall den politiska sfären). 
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3.2.1 Medborgerliga rättigheter eller skyldigheter? 

Det är naturligtvis svårt eller kanske till och med omöjligt att exakt mäta kvantitativt hur 

mycket rättigheter och skyldigheter en individ har. Istället använder uppsatsen en kvalitativ 

textanalys som analysmetod. Med hjälp av denna metod kan trender och tendenser skönjas i 

texten och på så sätt lyftas fram. För att undersöka hur de individuella rättigheterna eller 

skyldigheterna ser ut är det relevant att studera hur förhållandet mellan staten och individen 

och i detta fall mellan skolan och eleven ser ut i det empiriska materialet. Då förhållandet 

mellan eleven och skolan ska studeras är det relevant att ställa frågorna: vilka krav ställer 

pedagogerna på eleven? Eller alternativt omvänt, vilka friheter tillskriver lärarna barnen? 

Elevens delaktighet och ansvar är två centrala begrepp då de medborgerliga skyldigheterna 

ska mätas. Om skolan ställer krav på elevens delaktighet och ansvar innebär det att eleven 

måste ställa sig bakom skolans och pedagogens syn på vad som är det gemensamma bästa och 

hela tiden engagera sig i hur de når detta mål. Här kommer det tyvärr alltför abstrakta och 

omdiskuterade begreppet neutralitet in i bilden, som traditionellt sett förespråkas av den 

liberala skolan. För att göra begreppet neutralitet någorlunda mätbart är viktigt att studera hur 

skolan ställer sig till elevernas frihet. Då skolan analyseras är det alltså relevant att ta hänsyn 

till frågor som exempelvis, vilka friheter och vilka skyldigheter ställer pedagogerna på 

eleverna?    

 

3.2.2 Liberal eller ekologisk jämlikhet? 

För att undersöka huruvida liberal eller ekologisk jämlikhet råder är det relevant att studera 

hur de enskilda elevernas rättigheter och skyldigheter fördelas i förhållande till de övriga 

eleverna i klassen. Då denna fråga ska besvaras är det relevant att ställa frågor som 

exempelvis: har alla elever exakt lika rättigheter och skyldigheter? Till vilken grad spelar 

ekologiskt intresse när det gäller fördelning av rättigheter och skyldigheter? För att besvara 

dessa frågeställningar och ta ställning till hur elevernas rättigheter och skyldigheter är 

fördelade i skolan är det relevant att ta hänsyn till begrepp som exempelvis ekologiskt 

fotavtryck och ekologisk livsstil. När skolan undersöks är det således relevant att ta hänsyn till 

frågor av typen: behandlas alla barn lika av pedagogen? Om det hypotetiskt sett skulle finnas 

elever som tydligt tar avstånd från den ekologiska livsstilen, skulle de då behandlas olika 

jämfört med sina klasskamrater, exempelvis få ytterligare undervisning? Förespråkas i skolan 

någon speciell livsstil? 
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3.2.3 Begränsande eller omfattande deltagande? 

Hur pass mycket eleverna tvingas delta i det samhälliga livet är kopplat till den första 

punkten, nämligen rättigheter och skyldigheter. Då elevernas deltagande i skolan diskuteras är 

det relevant att ta hänsyn till frågor som exempelvis: vilka skyldigheter ställer skolan på 

eleverna? Vad förväntar pedagogerna av eleverna och vilket ansvar har barnen i skolan? Det 

är vidare relevant att ta hänsyn till huruvida och till vilken utsträckning skolan och 

pedagogerna ställer krav på att elevernas deltagande överskrider vad den liberala demokratin 

tillåter, det vill säga röstning och föra fram sin åsikt. Även här blir begreppet livsstil centralt, 

då den ekologiska livsstilen kräver aktivt deltagande från medborgarna.  

 

3.3 Avslutning 

När elevernas ekologiska rättigheter och skyldigheter ska analyseras är det exempelvis 

relevant att undersöka hur pedagogerna ser på elevernas ansvar och deltagande. Förespråkas 

ett speciellt gemensamt mål, dit alla ska nå, exempelvis den ekologiska livsstilen? Eller är det 

mer eller mindre upp till eleven själv att avgöra detta? Då det abstrakta begreppet jämlikhet 

ska analyseras i det empiriska materialet är det relevant att ställa frågan: Behandlas alla barn 

lika av pedagogen, oavsett inställning till miljön? Det sista demokratiska värdet är enligt 

teorin deltagande. Till vilken grad ska pedagogen tvinga eleverna att delta i arbetet? Sträcker 

sig dessa krav utanför vad den liberala demokratin tillåter? Med dessa frågeställningar i 

bakgrunden ska nu det empiriska materialet analyseras.  
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4 

Den nationella miljöpolicyn i skrift 

 

I föregående teoretiska kapitel belystes de teoretiska konflikterna mellan den liberala 

demokratin och ekologismen. Nästkommande empiriska kapitel syftar till att undersöka 

huruvida samma konflikt existerar på den empiriska nivån. I det här kapitlet analyseras ett 

antal textdokument genom en kvalitativ textanalys för att belysa regeringens ekologiska 

policy och mål. Den formella policy som främst ska analyseras är skolverkets nationella 

styrdokument LPO 94. Kommittén för utbildning för hållbar utveckling har även givit ut ett 

betänkande (SOU 2004:104)  där de utvecklar sina ståndpunkter i frågan om skolans roll i 

förhållande till den hållbara utvecklingen. Det är därför även relevant att även analysera detta 

dokument, även om det inte är en formell policy. 

 

4.1 Är Sverige en liberal demokrati? 

En för uppsatsen relevant fråga som behöver belysas och diskuteras är till vilken grad Sverige 

kan anses vara en liberal demokrati. Ett argument som kan riktas mot att Sverige skulle vara 

en liberal demokrati är de kommunitära ideal som i många fall karakteriserar svensk politik. 

Frågan är hur den kommunitära teorin ställer sig i förhållande till den liberala demokratin. Till 

vilken grad är dessa två ideal kompatibla med varandra? Carina Lundmark (2003, s. 120) 

skriver exempelvis i en artikel, för att använda hennes egna ord, att Sverige är ”a liberal 

democracy with significant communitarian features”.  Enligt Lundmark är Sverige således en 

liberal demokrati med starka kommunitära drag. Argument för att Sverige kan räknas till en 

av världens liberala demokratier är bland annat den representativa styrelseformen och de 

individuella fri- och rättigheter som staten garanterar. Efter Sveriges inträde i den Europeiska 

Unionen håller de individuella fri- och rättigheterna sakta på att öka i takt med att den svenska 

statens friheter minskar. Det svenska spel- och spritmonopolet, som från den Europeiska 

Unionen befinner sig under ständig kritik och press, är utmärkta exempel på hur statens 

restriktioner förlorar allt större mark. Enligt den liberala demokratin har medborgarna ett antal 

okränkbara fri- och rättigheter som garanteras genom grundlagen. Regeringsformen tillskriver 

exempelvis individerna rättigheter att tycka och tänka som de själva vill och 

yttrandefrihetsgrundlagen tillskriver medborgarna en frihet att uttrycka denna åsiktsfrihet. 

Även om det finns kritik mot att Sverige kan antas vara en liberal demokrati finns argument 
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som utgörs av exempelvis regeringsformen och yttrandefrihetsgrundlagen som pekar på att så 

faktiskt är fallet. 

 

4.2 Ekologiska skyldigheter gentemot kommande generationer 

I skollagens första kapitel och andra paragraf framgår att skolan ska arbeta för och ta hänsyn 

till varje människas egenvärde och respekten för den gemensamma miljön (Skollagen kap1, 

2§). Eftersom skollagen använder begrepp exempelvis ”respekt för den gemensamma miljön”, 

tyder detta på en långsam attitydförändring från antropocentrism mot en något mer 

ekocentrisk natursyn. Samtidigt används begrepp som exempelvis ”varje människas 

egenvärde”, vilket å andra sidan är ett argument mot att denna attitydförändring håller på att 

ske, eftersom ingen enskild art har mer egenvärde än någon annan, enligt den ekocentriska 

natursynen. Att respekten för den gemensamma miljön ska tas hänsyn till är ett 

ställningstagande som förövrigt inte är unikt för den svenska regeringen, utan accepteras av 

de flesta stater som ratificerat Agenda 21 handlingsplanerna.  

Det nya århundradets största utmaning är att ta ett abstrakt begrepp 
som hållbar utveckling och göra det till en verklighet för människorna 
över hela världen (Kofi Annan, citerad i SOU 2004:104, s. 31). 

Kofi Annan utrycker i citatet ovan en central poäng i den internationella överenskommelsen 

Agenda 21. För det första utrycker han att begreppet hållbar utveckling ses som något bra och 

eftersträvansvärt och för det andra att det ska ”göras” till en verklighet för alla människor i 

hela världen. Det är naturligtvis en logisk åsikt, eftersom utvecklingen knappast blir hållbar 

om inte alla människor strävar åt samma håll. En i detta sammanhang relevant fråga är dock 

hur detta ska göras till en verklighet för alla människor. Vilken roll ska staten spela? 

Kommittén för utbildning för hållbar utveckling skriver: 

Världens länder är i dag sammanflätade och beroende av varandra 
som aldrig tidigare. Vår livsstil och politik påverkar och påverkas av 
andra. Sverige har inte bara ett ansvar för att bidra till en rättvis och 
hållbar värld, utan också ett eget intresse av det (SOU 2004:104, s. 32-
33). 

Av ovanstående citat framgår att kommittén identifierar att stater blir allt mer beroende av 

varandra på grund av olika internationella sammanslutningar och ökad internationell handel. 

Dessutom menar de att vår livsstil påverkar andra människor och hävdar således att den måste 

förändras. Motivet till denna förändring är i citatet dock mer omtvistat. Det framgår att 

livsstilsförändringen inte endast beror på ökad förståelse för andra djur och växter, utan att ett 
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ytterligare motiv till förändringen är egenintresset. Kommittén skriver i citatet ovan att de 

anser att människan bör ”bidra till en rättvis och hållbar värld”, vilket innebär att hänsyn 

måste tas till kommande generationer som i sin tur tyder på att natursynen håller på att skifta 

mot en något mer ekocentrisk natursyn. Det som dock håller tillbaka detta skifte är att motivet 

till denna åsikt är egenintresset och med respekt för det mänskliga egenvärdet. I den nationella 

läroplanen Lpo 94 framhålls vidare saklighet och allsidighet som ett viktigt värde.  

Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de 
förs fram. Den skall framhålla betydelsen av personliga 
ställningstaganden och ge möjligheter till sådana. Undervisningen 
skall vara saklig och allsidig (Lpo 94, s. 6). 

Till vilken grad skolan är en neutral verksamhet går naturligtvis att diskutera. Ovanstående 

citat i skolans policy om neutralitet tillskriver eleverna olika former av fri- och rättigheter att 

uttrycka sig och tänka och tycka som de vill, medan policyn även som sagts tidigare 

förespråkar medborgerliga skyldigheter enligt den djupare ekologin. Denna uppfattning om 

neutralitet kolliderar naturligtvis med de skyldigheter som också förespråkas.    

4.3 Ekologisk jämlikhet i skolans verksamhet 

Eleverna har enligt skolans skrivna miljöpolicy ett antal skyldigheter gentemot miljön. Frågan 

är då hur dess skyldigheter enligt policyn ska fördelas. I skolans nationella styrdokument står 

exempelvis: 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 
behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 
erfarenhet, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och 
kunskapsutveckling (Lpo 94, s. 6). 

Undervisningen ska alltså enligt Skolverkets policy anpassas till varje enskild individs 

förutsättningar och behov. Pedagogens resurser ska alltså enligt policyn inte fördelas lika 

bland eleverna, vilket indikerar att liberal jämlikhet inte tillämpas. Utifrån uppsatsens 

teoretiska ramverk blir nästa relevanta fråga: tillämpas istället ekologisk jämlikhet? Svaret på 

frågan är långt ifrån enkelt. Att skolans undervisning ska anpassas till varje enskild individs 

förutsättningar och behov tyder istället på att någon form av ekologisk jämlikhet existerar. 

Eftersom citatet inte belyser den ekologiska undervisningen, utan undervisningen i allmänhet 

kan det också argumenteras för att jämlikheten i skolan inte är av ekologisk karaktär.  

Den pedagogiska verksamheten ska präglas av ett ekologiskt 
förhållningssätt och en positiv framtidstro och sträva efter att varje 
barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp 
(SOU 2004:104, s. 123). 
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Ovanstående citat konstaterar att den pedagogiska verksamheten ska präglas av ett ekologiskt 

förhållningssätt samt att varje barn ska utveckla förståelse för relevansen av sin egen 

delaktighet i detta arbete. Då den pedagogiska verksamheten ska sträva efter att alla barn 

utvecklar förståelse för sin egen delaktighet stärks argumenten för att jämlikheten i skolan är 

av ekologisk karaktär.   

 

4.4 Elevernas ekologiska deltagande 

En viss grad av ekologisk jämlikhet ska alltså skolan förespråka. I Lpo 94 står bland annat att 

skolan ska arbeta enligt demokratiska värderingar. En relevant fråga att ställa är: på vilket sätt 

deltar eleverna i skolans verksamhet? Kommittén skriver bland annat i sitt betänkande: 

Alla barn ska ha möjlighet att, efter ökande förmåga, kunna påverka 
verksamhetens innehåll och arbetssätt och delta i utvärdering av 
verksamheten. Därigenom ska de förberedas för delaktighet, ansvar 
och andra rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt 
samhälle (SOU 2004:104, s. 123).     

Eleverna ska enligt ovanstående citat vara delaktiga i skolans verksamhet. Enligt kommittén 

ska barnen kunna påverka både innehållet och vilka arbetsformer som ska användas. Motivet 

till varför barnen ska vara delaktiga i skolans arbete är att de ska förberedas inför det samhälle 

som de ska leva i. Ett annat motiv som betänkandet lyfter fram i den nationella policyn är att 

eleverna ska lära sig vilka rättigheter, skyldigheter och vilket ansvar de har som framtida 

medlemmar i samhället. Hur långt sträcker sig elevernas deltagande i skolan? Är deltagandet 

begränsat eller sträcker det sig utanför den liberala synen på vad som anses som rimligt 

deltagande? Denna uppfattning belyses ytterligare i följande citat: 

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 
grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skall 
bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att 
aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta 
ett personligt ansvar (Lpo 94, s. 7). 

Skolan ska alltså förbereda eleverna inför det framtida livet som medborgare, genom att 

förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Det framgår också att skolan 

ska hjälpa eleverna att utveckla förmågan att ta ett personligt ansvar. Fortfarande är inte 

frågan om hur långt elevens skyldigheter sträcker sig besvarad. På samma sida skriver 

Skolverket vidare i det nationella styrdokumentet:  
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Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga 
undervisningen och få välja kurser, ämnen, teman och aktiviteter, kan 
eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar (Lpo 
94, s. 7). 

Ovanstående citat belyser elevens inflytande på sin skolundervisning. Elevens inflytande är 

således inte enbart av representativ art, utan sträcker sig även till viss del mot en något 

direktare form av inflytande. Eleven kan enligt läroplanen påverka förutom genom planering 

och utvärdering, även påverka genom att kunna välja vilka kurser, ämnen och teman som ska 

läsas. Denna typ av inflytande sträcker sig delvis över gränsen för som ingår i det liberala 

deltagandet.   

 

4.5 Avslutning 
Även om skolans policy förespråkar individuella fri- och rättigheter då eleverna uppmuntras 

till egna åsikter har ändå eleverna enligt skolans policy ekologiska skyldigheter gentemot 

miljön. Elevernas rättigheter och skyldigheter ska å ena sidan fördelas lika, samtidigt som 

policyn å andra sidan förespråkar en viss grad av ekologisk jämlikhet, eftersom varje barn ska 

få de resurser som de behöver. Deltagandet i skolan är dels representativt, men sträcker sig 

även längre då eleverna i vissa fall får delta mer direkt i planering och utvärdering samt hjälpa 

till vid återvinning av skolans avfall.  
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5 

Utbildas en ekologiskt medveten generation i skolan? 

 

I föregående kapitel analyserades den skriftliga nationella miljöpolicyn. För att få en bild av 

hur skolans miljöpolicy faktiskt ser ut, räcker det inte med att analysera det som finns skrivet i 

olika policydokument. Anledningen till att en analys av den skrivna policyn inte är tillräcklig 

är, som diskuterades i första kapitlet, att studien då bortser från de informella institutionerna, 

det vill säga åsikter och beteenden som ”sitter i väggarna”. Ett antal intervjuer har därför 

gjorts med verksamma pedagoger i Luleå kommun. I det här kapitlet kommer dessa intervjuer 

att redovisas som har gjort med fem pedagoger och skolledare i tre olika grundskolor.  

 

5.1 Vilka rättigheter och skyldigheter har eleverna? 

Huruvida eleverna i skolan har rättigheter eller skyldigheter gentemot miljön råder enligt 

intervjuerna en aning delade meningar. Några pedagoger trycker på elevernas frihet, medan 

några andra anser att skyldigheterna dominerar. En av pedagogerna säger: 

Visst har de frihet att tycka och tänka som de vill. Men sen är det ju så 
att vi som har större kunskap än dem säkert på olika sätt indoktrinerar 
det vi tycker är det rätta sättet. Det vi tycker är bäst för miljön så att 
säga.   

Den här pedagogen hävdar å ena sidan att eleverna får tycka och tänka som de själva vill, men 

fyller sedan på med att inte alltid så är fallet, eftersom de vuxna har större kunskap än de 

yngre. En annan pedagog säger i intervjun: 

Det har vi inte tänkt på. Tycka och tänka som man vill, det får vi göra. 
Men barn gör som vuxna gör. De frågar hela tiden, varför de då? När 
man har hand om små barn gäller det att inte bli för global, utan hålla 
sig så lokalt som möjligt.  

Samma pedagog fortsätter senare i intervjun: 

Det är ju inte hela världen. Lägger de sin frukt i den brännbara, så 
hänger vi ju dem inte för det, men vi försöker hela tiden att förklara 
för dom att vi [skolan] har tagit det beslutet att vara en eko-skola och 
soppsortera och förklara varför vi gör det. 

Den här pedagogen har alltså inte funderat så mycket på elevernas rättigheter och 

skyldigheter, vilket enligt intervjuerna inte verkar vara allt för ovanligt bland pedagogerna. 

Pedagogen anser alltså att barnen får tycka och tänka som de vill, men lägger samtidigt till att 
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”barn gör som vuxna gör” och tillskriver alltså de vuxna pedagogerna stort ansvar att handla 

på ett miljömässigt sätt, eftersom skolan har tagit beslutet att vara en eko-skola. Ytterligare en 

pedagog säger: 

Vi är ju däremot skyldiga att lyssna på barnen. Vi är ju skyldiga att 
lyssna på alla barn. Lika så är det ju också vår skyldighet att se till att 
vi följer den hållbara utvecklingen. Det är vår skyldighet att se till att 
våra barn blir lyssnade på och… hur ska jag säga det… få ett värdigt 
bemötande. Vi är också skyldiga att se till att ingen trycker ner någon 
annan.  

Samma pedagog fortsätter: 

Friheten innebär ju alltså ett stort ansvar. Frihet är inget problem, så 
länge det är frihet under ansvar. Man får ju inte gå för långt, för då 
klämmer man ju på någon annans frihet. 

Enligt den här pedagogen har både lärare och elever skyldighet att lyssna till varandra och 

behandla varandra med respekt. Läraren fortsätter med att betona frihetens betydelse, men 

fäster samtidigt vikten på individens ansvar.  

 

5.2 Pedagogernas syn på jämlikhet 

Det andra demokratiska värdet, jämlikhet, kan framstå som ett absurt värde i skolans 

sammanhang. Precis som den teoretiska delen visade finns dock en betydande skillnad mellan 

den liberala jämlikheten och den ekologiska jämlikheten. En pedagog säger i intervjun: 

Det är alltså tjänstefel att behandla alla barn lika. Alla barn är ju 
individer och man ska ta hänsyn till varje individ. Men däremot så tror 
jag ju att den åldersgrupp pedagoger vi har, vi är ju uppfostrade med 
ett genus arbete som gör att vi kanske har fördomar i ryggmärgen och 
att det är ingenting vi tänker på.  

De flesta av de intervjuade verksamma pedagogerna anser att det till en viss grad vore 

tjänstefel att behandla alla barn lika. Den här pedagogen lyfter också fram problematiken med 

att fördomar ofta sitter i ”ryggmärgen”. Just den här pedagogen framhäver även i intervjun att 

de arbetar med att förebygga den här typen av problem. På samma fråga svarar en annan 

pedagog: 

Som jag sa tidigare, vi lärare har en skyldighet enligt styrdokumenten 
att se till att eleverna följer den hållbara utvecklingen. Så om det nu 
finns något barn som inte alls håller med om miljöarbetet och tycker 
att allt kan kastas i diket eller var det nu kan vara, så kanske man 
måste ta en diskussion med eleven om vad det här sättet i längden 
leder till. Och det handlar ju om att man någonstans måste se 
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konsekvenserna av sitt handlande. Det här med att källsortera, det är 
ju ingenting som blir hållbart i längden när man blir vuxen, om man 
inte har lärt sig det. 

Denna lärare ger här en bild som verkar vara en relativt vanlig uppfattning bland de 

intervjuade pedagogerna. Även om vissa pedagoger säger att de behandlar alla barn lika, 

hävdar således de flesta pedagoger att de förespråkar en jämlikhet av det ekologiska slaget. 

 

5.3 Hur långt sträcker sig elevernas deltagande? 

Samtliga pedagoger som intervjuades anser att det är viktigt att skolans organisation är av 

demokratisk typ och att elevernas röst alltså efterfrågas i hög utsträckning. De flesta lärarna 

som intervjuades anser att eleverna till viss grad har direktinflytande över det egna lärandet. 

Ett par elever från varje klass sitter i skolrådet, där även lärare och föräldrar finns 

representerade. Eleverna har även möjlighet att påverka sin utbildning genom ett elevråd, som 

hålls i varje klass. Åsikter som rör det egna lärandet och utbildningen kan föras fram till 

diskussion. I samtliga skolor som besökts finns även ett miljöråd, där några elever från varje 

klass samt ett par lärare finns representerade. Miljörådet behandlar ekologiska frågor, så som 

exempelvis hur skolan ska arbeta med ekologiska frågor, hur undervisningen ska förbättras 

med avseende på den ekologiska aspekten och hur skolan ska förbättra sitt eget miljöarbete. 

En av lärarna beskriver hur eleverna i miljörådet med handledning av lärarna skickat 

skrivelser till kommunens miljöförvaltning för att få en egen avfallshanteringsstation i 

närheten av skolan. Efter några års skrivande placerades till slut en avfallsstation i anslutning 

till skolan och eleverna slapp gå så långt för att kasta sitt avfall. Det framgår vidare av 

intervjuerna att eleverna deltar förutom i skol- och elevrådet även deltar i skolans 

avfallshantering. Pedagogerna anser att eleverna har ett ansvar gentemot miljön att sortera sitt 

avfall.  

 

5.4 Anser pedagogerna att det finns en konflikt mellan samhällets värdegrund och den 

ekologiska undervisningen? 

Det framgår klart i skolans nationella miljöpolicy att skolans är att den ska vila på en 

demokratisk grund.  Av intervjuerna framgår att eleverna har förutom miljörådet åtminstone 

två forum att föra fram sina åsikter om den egna utbildningen. Att skolan har utvecklats så 

mycket i en demokratiskt riktning även på grundskolenivå, kräver mycket av pedagogerna. 

Detta uttrycks också i intervjuerna då de flesta av de intervjuade pedagogerna framhäver att 

det ibland eller ofta kan kännas jobbigt med den demokratiska processen i skolans 
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verksamhet. Detta beror bland annat på grund av att den demokratiska processen kan framstå 

som tidskrävande, eller som en pedagog uttrycker: ”Vi måste prata om allt, diskutera och så. 

Det kan vara jobbigt ibland”. Trots demokratins problem som uttrycktes ovan anser ingen av 

de tillfrågade pedagogerna på en rak fråga om de anser att det föreligger någon konflikt 

mellan den liberala demokratin och den ekologiska undervisningen.  

 

5.5 Avslutning 

Huruvida eleverna har rättigheter eller skyldigheter gentemot miljön råder enligt det 

empiriska materialet delade meningar om. Medan vissa pedagoger väljer att betona elevernas 

frihet och rättighet, trycker andra i intervjuerna på deras skyldigheter gentemot miljön. Hur 

kommer det sig då att vissa lärare väljer att betona elevernas friheter, då samtliga skolor som 

en del av undervisningen tillämpar sortering av elevernas avfall? Detta kommer att diskuteras 

i nästa kapitel. Det finns, som diskuterades i det teoretiska kapitlet en betydande, men 

samtidigt hårfin skillnad mellan den liberala och den ekologiska jämlikheten. Intervjuerna 

visar att utbildningen till stor del präglas av ekologisk jämlikhet på grund av att de flesta av 

pedagogerna framhäver att de skulle särbehandla elever som uttrycker negativa åsikter om 

miljön. Teorin påvisar en klar åtskillnad mellan det liberala och det ekologiska deltagandet. 

Medan det liberala deltagandet begränsas till representation, del genom val till församlingar 

och dels genom att få sin röst hörd i större församling, sträcker sig det ekologiska deltagandet 

längre till att även innefatta direktinflytande. Eftersom eleverna kan bli representerade i 

skolrådet av sina klasskamrater uppfylls åtminstone det liberala deltagandet. Studien visar 

också att elevernas deltagande sträcks ut längre än så, då barnen i skolan även deltar i 

exempelvis sorteringen av avfallet. Intervjun visar också att ingen av lärarna anser att det 

faktiskt finns något kompabilitetsproblem mellan den liberala demokratin och ekologismen. I 

nästkommande kapitel ska uppsatsens teoretiska kapitel bindas samman med uppsatsens 

empiriska kapitel för att försöka besvara uppsatsens syfte och frågeställningar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 32 

6 

Om de ekologiska skyldigheterna i den pedagogiska verksamheten 

 

Genom uppsatsens teoretiska ramverk begränsades det empiriska materialet som nu har 

presenterats. I det här sista kapitlet knyts de teoretiska och empiriska slutsatserna samman 

med uppsatsens syfte, frågeställningar och preliminära slutsatser som ställdes upp i det första 

kapitelet.  

 

6.1 En översikt och jämförelse utifrån en analytisk modell 

Utifrån de teoretiska och empiriska slutsatser som framkom i respektive avsnitt i uppsatsen 

kan sammanfattas med nedanstående modell: 

 
Liberala demokratin                                Ekologismen 

 

    Teori 

 

 

 

Empiri 

Fig. 6.1 Modell över uppsatsens teoretiska och empiriska resultat 

Modellen är först på den horisontella ledden indelad i den liberala demokratin och 

ekologismen och på den andra ledden är modellen indelad i teori och empiri. Den övre delen 

av modellen visar de teoretiska resonemangen bakom den liberala demokratin och 

ekologismen. Medan den liberala demokratin förespråkar individuella fri- och rättigheter 

begränsade till den politiska sfären talar ekologismen istället för medborgerliga skyldigheter, 

både i den privata och politiska sfären, som grundas i den ekocentriska natursynen. Den 

liberala demokratin accepterar inte för stort statligt engagemang i enskildas angelägenheter, 

vilket ekologismens förespråkare traditionellt sett anser är en nödvändighet för att nå en 

hållbar utveckling. Till skillnad från den ekologiska teorin brukar den liberala demokratin 

sägas förespråka statlig neutralitet. Detta är en följd av att dess förespråkare talar för 

Civila och politiska rättigheter, 
liberal jämlikhet och begränsat 
politiskt deltagande. 

Politiska och privata 
skyldigheter, ekologisk 
jämlikhet och utökat politiskt 
och privat deltagande. 

Elevens har fri- och rättigheter 
att tycka och tänka som de vill, 
allsidig utbildning och alla 
elever behandlas lika. 
Deltagande i form av 
representation. 

Eleven har skyldighet att 
arbeta för en hållbar 
utveckling. Allsidig 
utbildning, men alla åsikter 
accepteras inte och alla elever 
behandlas inte lika. 
Deltagande genom direktare 
form av demokrati och genom 
sortering av avfall. 
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individuella fri- och rättigheter samt begränsat statligt inflytande. Denna neutralitet leder till 

att medborgarna i den liberala demokratin ses som aktiva, medan de i den ekologiska staten 

betraktas som passiva. Traditionellt sett brukar ekologismens förespråkare tala för en starkare 

stat med en svagare demokrati, som leder till att staten begränsar medborgarnas 

valmöjligheter i hopp om förändra medborgarnas konsumtionsmönster och att de ska ta större 

hänsyn till naturens resurser. De flesta ideologier brukar hävda att rättvisa och jämlika 

institutioner är viktigt för samhällets legitimitet. Skillnaden ligger dock i definitionen av 

begreppet jämlikhet. Det finns således en stor skillnad mellan den liberala och den ekologiska 

jämlikheten. Medan den liberala jämlikheten kännetecknas av begreppet likhet, betraktas den 

ekologiska jämlikheten, ur liberal utgångspunk, som ojämlik. På grund av liberalismens 

aktiva medborgare är deltagandet i den liberala demokratin begränsat till representation i 

beslutfattande församlingar, medan deltagandet i den ekologiska staten sträcker sig utanför 

representerandets gränser.   

 

Den nedre delen av modellen ovan är ett resultat av uppsatsens empiriska studie. Enligt den 

svenska grundlagen garanteras medborgarna av individuella fri- och rättigheter genom 

exempelvis regeringsformen och yttrandefrihetsgrundlagen. Enligt grundlagen är alla 

medborgare garanterade en uppsättning rättigheter såsom exempelvis rätten till en egen åsikt 

och rätten att genom olika former uttrycka sin åsikt. Samtidigt som individen enligt 

grundlagen har en rad olika rättigheter har ekologismens införande inneburit att de även har 

en rad olika skyldigheter gentemot miljön. Enligt skolans policy har eleverna och 

pedagogerna en skyldighet att arbeta för en hållbar utveckling. Det finns således en uttalad 

konflikt mellan den liberala demokratins friheter och ekologismens skyldigheter även i 

skolans verksamhet. Den nationella skolpolicyn menar skolans verksamhet ska behandla alla 

elever lika i den meningen att alla ska få lika utbildning som är allsidig och neutral. 

Intervjuerna med pedagogerna visade dock att den liberala jämlikheten inte tillämpas, utan 

snarare någon form av ekologisk jämlikhet. Modellen beskriver vidare en teoretisk och 

empirisk konflikt mellan liberalismens och ekologismens syn på medborgarnas deltagande. 

Trots att, som beskrevs ovan, den liberala teorin förespråkar begränsat individuellt 

deltagande, innebär ekologismens tillämpning ett utökat deltagande, vilket skolans 

verksamhet visar vissa tecken på. Skolans verksamhet visar således tecken på både 

elevrepresentation och ekologiskt deltagande. Elevernas liberala deltagande tar sin form ur 

representation i skol, elev- och miljöråd, medan elevernas ekologiska deltagande innebär 

exempelvis sortering av avfall.  
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6.2 Slutsatser och diskussion 

Uppsatsens syfte är att utifrån det teoretiska problemet mellan liberalism och ekologism, 

undersöka om skolans undervisning på empirisk nivå strider mot den liberala demokratins 

grundläggande principer. Det har hittills i uppsatsen visat sig finnas konflikter mellan den 

liberala demokratin och ekologismen. Frågan är då om det empiriska materialet strider mot de 

principer som den liberala demokratin består av? 

 

I uppsatsens första kapitel ställdes ett par preliminära slutsatser upp. En av dem är att 

ekologismen är en förutsättning för att nå en hållbar utveckling. I annat fall skulle det inte 

råda någon konflikt mellan den liberala demokratin och ekologismen. Att det svenska 

samhället är en liberal demokrati, skulle inte många argumentera emot. Grundlagen tillskriver 

oss medborgare politiska och civila fri- och rättigheter. Vi har enligt regeringsformen rätt att 

tycka och tänka hur vi vill och enligt yttrandefrihetsgrundlagen har vi medborgare rätt att 

uttrycka vår åsikt i nästan vilken utsträckning vi vill, med vissa undantag. Samma rätt har 

eleverna i den svenska skolan, enligt både skrivna policyn och vad som framgår av 

intervjuerna med de verksamma pedagogerna. Den empiriska undersökningen visar vidare att 

både skolans verksamhet och samhället i stort präglas till stor del av liberal jämlikhet, 

eftersom alla individer ska behandlas lika och få likvärdig utbildning. Till sist kännetecknas 

vidare samhället av representativt deltagande i alla nivåer i samhället. Riksdagens ledamöter 

representerar det svenska folket, ledamöterna i kommunfullmäktige representerar 

kommuninvånarna och elevrepresentanter i skolrådet representerar sin respektive klass. Allt 

detta tyder på att det svenska samhället kännetecknas av den liberala demokratin. Frågan är 

till vilken grad det svenska samhället efter den senaste tidens ekologiska diskussioner förutom 

den liberala demokratin även präglas av ekologism? Den empiriska analysen visade att både 

den skriftliga policyn och intervjuerna pekade på att eleverna i skolan har skyldigheter snarare 

än rättigheter gentemot miljön. Miljöundervisningen i skolan syftar enligt den skriftliga 

policyn till att lära eleverna ta hänsyn till miljön och dess resurser samt att de har skyldigheter 

att bevara miljön till nästkommande generationer. Intervjuerna visar vidare att skolans 

miljöundervisning förutom den liberala jämlikheten även präglas av någon form av ekologisk 

jämlikhet. De intervjuade lärarna menade att de är enligt styrdokument skyldiga att ägna mer 

tid åt elever som uttrycker negativa åsikter om miljön. Elevernas deltagande sträcker sig 

dessutom över gränsen vad den liberala demokratin tillåter. Eftersom lärarna enligt skolans 

styrdokument har en skyldighet att lära eleverna att skapa sig en för miljön positiv livsstil, har 
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eleverna en skyldighet att sortera sitt avfall, vilket är en skyldighet som sträcker sig utanför 

vad den liberala demokratin kan acceptera.  

 

En slutsats är således att det finns empiriska konflikter i skolan mellan den liberala 

demokratin och ekologismen. Vetskapen om att det existerar empiriska konflikter väcker 

frågan vad detta får för konsekvenser. En förutsättning för ett lyckat resultat av 

implementering av en policy är bland annat att alla inblandade parter klart och tydligt känner 

till vad som ska implementeras. Då en av regeringen bestämd policy ska implementeras ska 

enligt teorin ett klart budskap framgå ur styrdokumentet. Eftersom den empiriska analysen 

påvisade klara konflikter mellan den liberala policyn och den ekologiska policyn, borde det i 

så fall råda osäkerhet över vilken policy som ska implementeras, eftersom de i grunden inte är 

kompatibla med varandra. Ska pedagogerna förespråka ett antropocentrisk budskap eller ska 

miljöundervisningen istället präglas av ekocentrism? Det finns inget i den empiriska 

undersökningen som tyder på att pedagogerna skulle förhålla sig neutralt till eleverna. 

Pedagogerna tar med bakgrund av styrdokumenten ställning för en hållbar utveckling, vilket 

förvisso är ett argument mot den liberala demokratin. Är då denna empiriska konflikt mellan 

den liberala demokratin och ekologismen i skolan, något som bör tas på allvar? Dahl (1998, s. 

38) använder, som påpekades i början av uppsatsen, sig av ett argument som han kallar för 

inclusion of adults, som innebär att medborgarskapets rättigheter och skyldigheter endast ska 

innefatta vuxna människor. Enligt Dahl innefattas alltså inte barn av medborgarskapets 

rättigheter och skyldigheter, vilket till viss del undergräver slutsatsen att någon konflikt 

mellan ekologismen och den liberala demokratin skulle finnas. Om denna princip skulle 

tillämpas skulle alltså pedagogerna inte behöva ta hänsyn till elevernas rättigheter, vilket går 

hand i hand med vad pedagogerna själva ansåg om saken. Ingen av de intervjuade 

pedagogerna ansåg att det faktiskt finns någon konflikt mellan de liberala friheterna och de 

ekologiska skyldigheterna. Vad beror då detta på? Det kan dels bero på att pedagogerna 

använder sig av just Dahls argument om att barn inte innefattas av de förespråkade 

rättigheterna. En avslutande slutsats är att det egentligen är svårt att avgöra om det finns 

empiriska konflikter i grundskolan mellan den liberala demokratin och den politiska 

ekologismen. Det finns argument som talar för att Sverige är en liberal demokrati, vilket 

tillsammans med ekologismen skapar kolliderande policys. Ett argument emot att någon 

konflikt på den empiriska nivån skulle existera är Robert Dahls princip inclusion of adults, 

vilken utesluter barn från de rättigheter som medborgarskapet medför, vilket också bekräftas i 

analysen av intervjuerna med de verksamma pedagogerna.  
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Bilaga 1: Intervjufrågor och kategorisering av de vanligaste svaren 
 
1. Berätta om hur skolan arbetar med begreppen ekologi och hållbar utveckling. 
 
Svar: Sortering av avfall, arbetar ute i naturen, diskussion i klassrummet, diskussion utanför 
klassrummet, tema: ekologi och miljö. 
 
 
2. Anser ni er ta hänsyn till elevernas fri- och rättigheter att tänka, tycka och uttrycka sig som 
de själva vill? 
 
Svar:  
Ja, med motivering att det vore omöjligt och fel att begränsa elevernas frihet att tycka och 
tänka som de vill. 
 
Nej, med motivering att det står i skolans styrdokument att eleverna ska verka för en hållbar 
utveckling. 
 
Nej, med motivering att barn inte är tillräckligt mogna att avgöra vad som är rätt och fel och 
bör därför överlåtas till de vuxna. 
 
 
3. Anser ni er ta hänsyn till elevernas jämlikhet i den ekologiska undervisningen? 
 
Svar: 
Ja, alla barn ska behandlas lika. Inget barn får särbehandlas. 
 
Nej, alla barn är individer och måste behandlas därefter. 
 
Nej, det vore tjänstefel att behandla alla barn lika, särskilt barn som uttrycker negativa åsikter 
om miljön eftersom det står i skolans styrdokument att alla elever måste verka för en hållbar 
utveckling. 
 
 
4. På vilket sätt deltar eleverna i det ekologiska arbetet? 
 
Svar: Representant för sig själva i elevrådet, representant för klassen i skolrådet, representant 
för klassen i miljörådet, alla elever deltar i sortering av avfall. 
 
 
5. Anser ni att det finns en konflikt mellan samhällets och skolans värdegrund (demokratin) 
och det ekologiska arbetet? 
 
Svar: Nej, ingen konflikt. 
 
 
 
 

 
 



 37 

Källförteckning 
 
 
Böcker 
 
Achterberg, W (1996) Sustainability, community and democracy i Doherty, B & de Geus 

(red) Democracy and Green Political Thought: Sustainability, rights and citizenship. 
London & New York: Routledge 

 
Aristoteles (1993) Politiken. Paul Åströms Förlag: Jonsered. 
 
Ball, T & Dagger, R (1995) Political ideologies and the democratic ideal. Harper Collins 

College Publishers. 
 
Bergström, G & Boréus, K (2000) Textens mening och makt – Metodbok i 

samhällsvetenskaplig textanalys. Lund: Studentlitteratur.  
 
Barry, J (1999) Rethinkning green politics. London: Sage Publications. 
 
Christoff, P (1996) Ecological citizens and ecological guided democracy i Doherty, B & de 

Geus (red) Democracy and Green Political Thought: Sustainability, rights and 
citizenship. London & New York: Routledge 

 
Dahl, R (1998) On democracy. New Haven & London: Yale University Press. 
 
Dobson, A (1998) Green political thought. London: Routledge. 
 
Dobson, A (1999) Ecologism i Eatwell, R & Wright, A (red) Contemporary political 

ideologies. London: Pinter. 
 
Dobson, A (2003) Citizenship and the Environment. Oxford & New York: Oxford University 

Press. 
 
Doherty, B & de Geus (1996) Introduction i Doherty, B & de Geus (red) Democracy and 

Green Political Thought: Sustainability, rights and citizenship. London & New York: 
Routledge 

 
Dryzek, J (1997) The politics of the earth – Environmental discourses. New York: Oxford 

University Press. 
 
Dworkin, R (1978) Liberalism i Hampshire, S (red) Public and private morality. London, 

New York och Melbourne: Cambridge University Press.  
 
Eckersley, R (1996) Greening liberal democracy: the rights discourse revisited i Doherty, B 

& de Geus (red) Democracy and Green Political Thought: Sustainability, rights and 
citizenship. London & New York: Routledge 

 
Esaiasson, P & Gilljam, M & Oscarsson, H & Wängnerud, L (2002) Metodpraktikan – 

Konsten att studera samhälle, individ och marknad. Stockholm: Nordstedts Juridik. 



 38 

 
de Geus, M (1996) The ecological restructuring of the state i Doherty, B & de Geus (red) 

Democracy and Green Political Thought: Sustainability, rights and citizenship. London 
& New York: Routledge 

 
Graham, K (1986) The battle of democracy. Totowa: Barnes & Noble Books. 
 
Holden, B (1993) Understanding liberal democracy. New York: Harvested Weatheaf 
 
Jagers, S (2002) Justice, Liberty and Bread – For All? – On the Compability between 

Sustainable Development and Liberal Democracy. Göteborg: Göteborg University. 
 
Jagers, S (2005a) Hållbar utveckling som politik i Jagers, S (red) Hållbar utveckling som 

politik: Om miljöpolitikens grundproblem. Malmö: Libers AB. 
 
Jagers, S (2005b) Hållbar utveckling och demokrati i Jagers, S (red) Hållbar utveckling som 

politik: Om miljöpolitikens grundproblem. Malmö: Libers AB. 
 
Lundqvist, L (2004) Sweden and ecological governance: Straddling the fence. Manchester & 

New York: Manchester University Press. 
 
Naess, A (1989) Ecology, community and lifestyle. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
Lundmark, C (1998) Eco-democracy: A Green Challenge to Democratic Theory and Practice. 

Umeå: Umeå Universitet 
 
Page, E (2005) Miljöetik i Jagers, S (red) Hållbar utveckling som politik: Om miljöpolitikens 

grundproblem. Malmö: Libers AB. 
 
Rawls, J (1973) A theory of justice. Oxford: Oxford University Press 
 
Rawls, J (2005) Political liberalism. New York: Columbia University Press. 
 
Riker, W (1982) Liberalism against populism. Prospect Heights: Waveland Press. 
 
Stenmark, M (2000) Miljöetik och miljövård. Lund: Studentlitteratur. 
 
Svenning, C (2003) Metodboken. Eslöv: Lorentz Förlag. 
 
Tingsten, H (1960) Demokratins problem. Stockholm: Bokförlaget Aldus. 
 
UNCED (1992)  Agenda 21 – Volym 2. Miljö- och naturresursdepartementet: Stockholm. 
 
 
Propositioner, rapporter och andra skrivelser 
 
Proposition 1992/1993: 180, Om riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling 
 
Proposition 1997/1998: 145, Sveriges miljömål. Miljömål för ett hållbart Sverige. 
 



 39 

SNV 5007: Naturvårdsverket (1999) Når vi miljömålen?. Stockholm: Naturvårdsverket. 
 
SOU 1997:105 En hållbar framtid i sikte.  
 
SOU 2004:104 Att lära för hållbar utveckling. 
 
Lpo 94, Skolverkets nationella styrdokument 
 
 
Artiklar 
 
DN Debatt den 31 Oktober 2005 
 
DN Signerat den 5 Oktober 2005 av ledarskribenten Malin Siwe. 
 
Lundmark, C (2003) The politics of recycling – A liberal democratic dilemma? European 

Environment nr. 13. Publicerad online i Wiley InterScience 
(www.interscience.wiley.com) 

 
 
 
 
 

 

http://www.interscience.wiley.com/



