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VAD HAR DEN SOCIALA HÅLLBARHETEN MED
KLIMATUTMANINGARNA ATT GÖRA?

Frågan låter mer disparat än vad den egentligen är. Forskning och praktik
visar att det finns en direkt kausalitet mellan de två. Att ett fokus på social
hållbarhet kan förbättra relationen till hur vi uppfattar och hanterar
klimatutmaningarna men också ge direkta återkopplingar. Det går inte att
utesluta att med en utökad kunskapsbas om detta område har vi en
katalysator för att intensifiera hanteringen av vår generations kanske största
utmaning. Men just här återfinns också problematiken, trots en medvetenhet
är ett värderingssystem för social hållbarhet och klimat ännu inte utforskat
och implementerat. En intervjustudie påvisar praktiska försök men också att
de strukturella visionerna visar sig vara för komplexa att förhålla sig till.

Lord N Stern skrev i sin rapport "A blueprint for a safer planet[...]" från 2009 att "Vi
står inför två stora utmaningar, att övervinna fattigdom och hantera
klimatförändringarna. Om vi misslyckas med den ena, kommer vi att misslyckas
med den andra". Denna fundamentala och enkla formulering fångar upp det
ömsesidiga beroendet och beskriver vad hållbar utveckling i grunden borde handla
om.

Vilka hinder står vi då inför på vår väg mot ett underlag för ett värderingssystem?
Problematiken ligger i definitionen av det diffusa begreppet social hållbarhet och i
förlängningen ett förhållningssätt till sociala värden som abstrakta
marknadsexternaliteter, det vill säga att de ligger utanför marknadens vanliga
värderingssystem. Vad kostar utanförskap? Hur värderar vi sammanhållningen i ett
kvarter? Vad säger en kostnad-nyttoanalys om en stads mål om att alla stadens
barn skall gå ut skolan med fullständiga betyg? Det är dessa svårhanterliga
frågeställningar som gör att sociala värden riskeras glömmas bort i
beslutsprocesser.

En väg framåt kan vara att studera en praktik och sätta den i relation till teori och
forskning. Teorin påvisar en koppling mellan social hållbarhet och socialt kapital,
ett begrepp grundat i tillit och sammanhållning i samhället. Med en funktion som
bidrar till kunskap i processer om social organisation, dess uppkomst genom
samverkan mellan sociala strukturer, och dess kapacitet.
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Grundat i teorin om socialt kapital kan vi visualisera ett processled, från
aktiviteter inom en praktik med fokus på social hållbarhet och hur de påverkar det
sociala kapitalet positivt, till hur dess funktion om ökad sammanhållning i
samhället skapar ett underlag och ökar acceptans och förståelse i samhället för
komplexa policybeslut. Vilket exempelvis kan handla om osäkra frågeställningar
rörande mitigering och klimatanpassning. Teori och fallstudier pekar i den
riktningen. Med en målbild som talar för social och klimatmässig hållbarhet
utmanas dagens förhållande till kostnad-nyttoanalyser och teknokratiska
effektiviseringslösningar.

Sett ur ett praktiskt perspektiv visade intervjustudien med sju centrala aktörer
inom bostadssektorn i Malmö att samtliga genomgående och spontant lyfter fram
begreppet social hållbarhet. Ur intervjuerna stiger förståelsen om att ett underlag
behöver förhålla sig till olika nivåer, från konkreta förslag till strategier och visioner.
De idag praktiserade aktiviteterna påvisar engagemang mellan de privata aktörerna
och boende i området/bostaden. Mellan fastighetsägare eller byggbolag och
kommunen blir förhandling om mark central. De strategier som berördes handlar
om utökad dialog och om hur staten bör ta "ledningen". Däremot var det tyst om
visionerna då förståelse och verktyg saknas för denna övergripande del.

Lösningen kan tänkas ligga i en utgångspunkt för ett värderingsystem som går
tillbaka till den sociala processens betydelse, vilket kan ge bättre underlag för
beslutsfattare. En tillväxt av socialt kapital skulle kunna verka både utjämnande
och ge en större beredskap för en kraftfullare policystrategi. Ifall det sociala
kapitalet används som grundkomponent i systemet finns en möjlighet att sätta ett
likhetstecken mellan kapital i social mening, och kapital i meningen samhällsnytta.


