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Hållbar utveckling ur slöjdpedagogisk synvinkel
Presentation av en holistisk modell av hållbar utveckling samt en livscykel- och 

värdekedjeanalys av slöjdprodukter

1  Inledning

Inom slöjden behandlas frågor som berör hållbar utveckling som en naturlig sak därför att 
man både producerar och konsumerar varor som under hela sin livscykel påverkar miljön. I 
min artikel kommer jag att  behandla den hållbara utvecklingen allmänt samt i relation till 
slöjd  och  slöjdpedagogik.  Denna  tankegång  realiseras  i  en  holistisk  modell  av  hållbar 
utveckling.  Inom slöjden är  begreppen  livscykel  och  värdekedja väsentliga  då  man  följer 
produktens  väg från  ’vaggan till  graven’.  Därför  har  jag bearbetat  en  annan modell  som 
demonstrerar  vilka  aktörer  som är  involverade  i  produktions-  och  konsumtionsprocessen. 
Modellen åskådliggör ytterligare hur miljön påverkas under produktens livscykel.

2 Hållbar utveckling i slöjd och hantverk

2.1 Allmänt om begreppet hållbar utveckling

Brundtland-kommissionens  rapport  "Our  Common Future" från  1987  (WCED 1987)  och 
miljökonferensen i Rio de Janeiro år 1992 betonade kraftigt, att den kontinuerliga tillväxtens 
ideologi  skall  ersättas  med  principen  rörande  den  hållbara  utvecklingen  (Sustainable  
Development). Principen innebär att mänsklighetens nutida behov skall tillfredsställas på ett 
rättvist sätt och utan att förstöra kommande generationers levnadsmöjligheter (WCED 1987).

Brundtlands rapport har kritiserats därför att begreppet hållbar utveckling är svårt att definiera 
entydigt. Detta kan bero på att det traditionella begreppet tillväxt är kvantitativt och lättare att 
mäta med ekonomiska måttstock emedan utveckling är ett kvalitativt begrepp vilka alltid är 
svåra att  mäta exakt.  Både Orr (1992) och Mannermaa (1993, 82) anser att  rapporten har 
orealistiska  förväntningar  därför  att  den  förespråkar  en  ekonomisk  tillväxt  både  i 
utvecklingsländer och industriländer. Reid (1995, xviii) ser också en intressekonflikt mellan 
dagens  behov  och  framtida  generationers  behov.  Även  O’Riordan  (1988,  48)  skriver  att 
begreppet är en vacker ide som inte kan genomföras på ett förnuftigt sätt. Likadan pessimism 
utrycker Smith (1991, 35) när han påstår att man ändå fortsätter att förstöra naturen men med 
medkänsla.

En pionjär inom finländsk framtidsforskning Pentti Malaska, även medlem i  Romklubben, 
redogör  i  Elämän  säilyttämisen  etiikka (Heinonen  et  al.,  1993)  för  Romklubbens 
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ställningstaganden från 1970-talet  till  1990-talet  och konstaterar  att  de globala problemen, 
såsom miljöförstöring, ökning av våld i samhällen och utvecklingsländernas problem, inte kan 
skiljas från varandra utan de måste granskas holistiskt i den kontext de framträder.  Enligt 
Malaska  har  tänkandet  inom  Romklubben  förändrats  från  1970-talets  problemcentrerade 
tankesätt (Problematique) till ett förfaringssätt att söka lösningar till problemen (Resolutique). 
Malaska  påstår  att  hållbar  utveckling  redan  nu  skulle  vara  möjlig  både  teknologiskt  och 
ekonomiskt, men det skulle förutsätta både balansering mellan långsiktiga och kortsiktiga mål 
och betoning av värden, jämställdhet och livskvalitet i stället för kvantitativ tillväxt. (Malaska, 
1993.)  Även  den  brittiske  forskaren  Tim  O’Riordan  som  1988  inte  trodde  att  hållbar 
utveckling kan förverkligas, konstaterade senare att begreppet har blivit etablerat: ”the term 
has stuck….Like it  or not, ’sustainable development’  is with us for all  time” (O’Riordan, 
1993, 37).

Den  hållbara  utvecklingens  princip  ingår  nuförtiden  i  de  flesta  industriländernas 
framtidsplaner  och  på  grund  av  detta  också  i  läroplaner  och  utbildningsprogram  på  alla 
skolnivåer,  från  barnträdgård  till  universitet.  (se  närmare  Grunderna  för  Grundskolans 
läroplan,  1994;  Kestävä  kehitys,  1995;  Åbo  Akademi  Miljöuniversitet 
http://www.abo.fi/miljo;.)

2.2  Holistisk modell av hållbar utveckling

Hållbar utveckling kräver för att förverkligas en holistisk och  tvärvetenskaplig  syn. Därför 
granskas begreppet här ur flera olika synvinklar, dimensioner. Figur 1 presenterar en holistisk  
modell som har utvecklats av mig och min samarbetspartner, professor Paula Kyrö under flera 
år (se närmare Suojanen, 1995, 1997, 1999 och 2000; Kyrö 1999; Suojanen & Kyrö, 2000). I 
modellen ingår också slöjd och hantverk som samhälleliga fenomen samt  slöjdpedagogik, 
som  representerar  den  edukativa  slöjden.  De  olika  dimensionerna  av  hållbar  utveckling 
granskas  i  fortsättningen  närmast  ur  slöjdens  och  slöjdpedagogikens  synvinkel,  trots  att 
modellen lämpar sig som betraktelsegrund för vilket samhälleligt fenomen som helst. På de 
två yttersta cirklarna i modellen har vi begreppen kultur och natur, båda väsentliga fenomen 
när man diskuterar hållbar utveckling.

Som kärna i  modellen har vi  hållbar utveckling som inramas av en cirkel var fem olika 
dimensioner av begreppet är placerade. 

Den ekologiska hållbarheten

Den ekologiska hållbarheten är det väsentligaste och kan definieras som ett idealtillstånd som 
man  strävar  efter.  Malaska  (1971)  talar  om ekosystem och teknosystem.  Med ekosystem 
menar han den miljö där växter, djur och människor lever tillsammans i.  Till teknosystem 
räknar  han  den  teknologiska  utvecklingen  som  människan  har  åstadkommit.  Ur  den 
ekologiska  hållbarhetens  synvinkel  gäller  det  att  teknosystem skapade  av  människan  inte 
ödelägger naturens ekosystem.
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Figur 1. Holistisk modell av hållbar utveckling (bearbetad efter Suojanen, 1995 och 1997; 
Kyrö, 1999 och Suojanen & Kyrö, 2000)

Den  ekologiska  hållbarheten  måste  beaktas  i  all  mänsklig  verksamhet.  De  villkor,  som 
naturens förmåga att uthärda olika påfrestningar ställer på produktion och konsumtion, måste 
godkännas lika självklart som man accepterar tyngdkraftens existens. Det är fråga om balans 
mellan utveckling och naturens förmåga att uthärda sig. Trots att hållbar utveckling bygger på 
den ekologiska hållbarheten påstår Mannermaa, en finländsk framtidsforskare, att ekologiskt 
hållbar utveckling inte förutsätter oföränderlighet. Naturen har med tiderna varit underkastad 
kontinuerliga förändringar, tex klimatförhållanden har växlat och nya arter har uppkommit 
och gamla försvunnit. Mannermaa poängterar att man ändå kan kräva av människan i hennes 
nuvarande utvecklingsskede att hon inte ödelägger sina egna eller andra arters möjligheter att 
leva på jorden. (Mannermaa, 1998, 68-69.)

Den ekologiska hållbarheten står högst i hierarkin bland de olika dimensionerna av hållbar 
utveckling. De andra dimensionerna, den kulturella, den sociala, den teknologiska och den 
ekonomiska hållbarheten betraktar jag som förutsättningar för att man på lång sikt kan nå den 
ekologiska hållbarheten. 

Den kulturella hållbarheten
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Den kulturella  hållbarhetens  betydelse när man strävar till  ekologisk hållbarhet  bygger  på 
folkets egen kulturtradition och värden. En nation, som inte har kännedom om sin tradition, 
klarar sig inte i den internationella världen. Den franske modedesignern Christian Lacroix 
(1996) har understrukit slöjdens betydelse genom att konstatera, att om en nation förlorar sitt 
hantverkskunnande,  mister den  sin  själ.  I  Finland  är  slöjd  och  hantverk  en  del  av  vår 
nationella kultur och dess styrka ligger fortfarande i ett starkt kunnande och i en personlig och 
egenartad finsk design. 

Den sociala hållbarheten

Den sociala hållbarheten förutsätter, att individens och samfundets förmåga att bemästra sitt 
eget  liv  förbättras.  Ur  global  synvinkel  är  den  sociala  hållbarheten  en  livsviktig  sak  för 
framtiden. Den materiella konsumtionen är mycket ojämnt delad mellan industriländerna och 
utvecklingsländerna.  I  Finland är den aktuella  diskussionen om landets  och befolkningens 
tudelning ett tecken på bekymmer som har med social hållbarhet att göra.

En verklig fara ligger i det, att en stor del av jordens naturresurser användes till produktion av 
varor, som inte tillfredsställer människornas grundbehov utan som är riktade till en köpkraftig 
minoritet.  Det har sagts,  att  vi  inte  mera  producerar  för att  leva,  utan för att  upprätthålla 
produktion (Holm 1991, 29). Detta har varit aktuellt, speciellt i Finland, när man diskuterar 
möjligheten att  öka konsumtionen på hemmamarknaden för att kunna skära ned den stora 
arbetslösheten.  Trots  kraven  att  minska  den  totala  konsumtionen  inställer  sig  UNDP:s 
(Förenta Nationernas utvecklingsprogram) välfärdsrapport från 1998 ganska positivt till ökad 
konsumtion och anser att på rätt sätt styrd konsumtion upprätthåller mänskligt liv. I rapporten 
understryks att konsumtion inte är ett brott utan ett villkor för mänsklig utveckling. UNDP 
poängterar ändå att fördelningen av konsumtionen måste bli rättvisare. En förändring är enligt 
rapporten  nödvändig  och  den  är  också  möjlig.  (Helsingin  Sanomat  19.9.1998)  UNDP:s 
rapport  lyfter  fram  samma  optimistiska  tankar  som  Chryssides  och  Kaler  (1996)  har 
presenterat  tidigare  i  sin bok  Business  Ethics.  Man kan lika  motiverat  påstå,  att  vi  i  rika 
industriländer  på  längre  sikt  skall  minska  vår  konsumtion  för  att  ge  möjlighet  till 
utvecklingsländerna att  öka sin konsumtion till  en nivå där grundbehoven till  mat,  kläder, 
skydd och utbildning kan tillfredsställas. 

Ett  stort  problem  ur  slöjdens  och  den  sociala  hållbarhetens  synvinkel  är  frågan  om 
textilindustrin i många utvecklingsländer, där barn och kvinnor arbetar i förhållanden som inte 
mera  tillåts  i  västliga  industriländer.  Många frågar  ifall  det  är  rätt  att  ett  barn  offrar  sin 
barndom och sin möjlighet till skolgång för att vi i de rika länderna  skall kunna köpa våra 
kläder så billigt som möjligt? ILO (International Labour Organisation) har lyft  fram denna 
fråga och internationell lagstiftning emot barnarbete är under bearbetning. 

På lokal  nivå  kan den sociala  hållbarheten  befrämjas  tex  genom att  öka  jämlikheten  och 
genom att utveckla arbetsförhållanden och arbetsklimatet i den riktning att alla kan påverka 
sitt  arbete.  Den  sociala  hållbarheten  understryker  mänskliga  rättigheter  till  allmänt 
välbefinnande och möjlighet även till personlig utveckling. Ur slöjdens synvinkel kan man 
lyfta fram betydelsen av hobbyverksamhet, som för många människor är ett viktigt element 
för både fysiskt och psykiskt välbefinnande. 

Den teknologiska hållbarheten
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Den teknologiska  hållbarheten  är  ett  viktigt  element  i  strävan till  den  ekologiskt  hållbara 
utvecklingen.  Man  kan  betrakta  den  teknologiska  utvecklingen  ur  två  synvinklar.  Nya 
teknologiska  innovationer  har  ofta möjliggjort att  man  kan  producera  mera  med  mindre 
naturresurser och således också med mindre miljöbelastning. Å andra sidan kan man påstå att 
den teknologiska utvecklingen har ökat konsumtionen och förkortat produkternas livslängd. 
Kyrö (1999, 143) anser därför att det väsentligaste kriteriet  för teknologisk hållbarhet är i 
vilken mån man har lyckats i att spara naturens resurser.

Trots  de  enorma  möjligheter  som  finns  i  teknologiska  innovationer,  skall  vi  ändå  vara 
medvetna om att teknologiska processer är ytterst komplexa och därför är det ofta omöjligt att 
förutse vilka nackdelar nya förfaringssätt kan medföra. Komplexiteten ökar med det, att man 
skall undersöka miljöeffekter under en produkts hela livscykel. En mindre miljöbelastning i 
ett skede kan orsaka tom. ännu större harm i ett annat skede. Victor Papanek (1995, 9), en 
internationellt känd designteoretiker, varnar i sin bok ”The Green Imperative” för en alltför 
stor  optimism  i  fråga  om  teknologisk  utveckling.  Han  påstår  att  alla  teknologiska 
uppfinningar har orsakat flera oförutsedda olägenheter. Papaneks åsikt delas av en amerikansk 
historiker Tenner (1997), som har skrivit en bok med en belysande titel  ”Why Things Bite  
Back: Technology and the Revenge of Unintended Concequences”. 

Den ekonomiska hållbarheten

Den ekonomiska  hållbarheten  förutsätter,  att  utvecklingen  vilar  på  en  ekonomiskt  hållbar 
grund.  På  lång  sikt  är  ekonomisk  lönsamhet  en  förutsättning  för  all  företagsamhet. 
Utvecklingen  av  effektivare  teknologi  gör  det  möjligt  att  producera  mera  med  mindre 
naturresurser.  Återvinning  av  material  och  energi  är  inom  olika  industrigrenar  både  en 
ekonomisk fördel och samtidigt ett starkt argument i marknadsföring. 

Malaska (1998) presenterade i sin föreläsning vid ett seminarium inom framtidsforskning ett 
framtidsscenario där han förenade den sociala och ekonomiska hållbarheten på ett intressant 
sätt. Han påstod, att det också ligger i de rika industriländernas intressen att stöda de folkrika 
men  fattiga  ländernas  sociala  och  ekonomiska  utveckling.  Enligt  Malaska  kommer  den 
potentiellt  köpkraftiga  mellanklassen  i  världen  annars  att  minska  och  samtidigt  också 
kunderna för de produkter som tillverkas av industrin,  ifall  klyftan mellan de rika och de 
fattiga fortfarande utvidgas. Det samma gäller förstås i ännu större skala hantverksprodukter, 
som aldrig kan konkurrera i priset med industriell produktion.

Ekonomiska aspekter har traditionellt bildat en fast grund för slöjdverksamheten. Sparsamhet 
i  materialförbrukning  och  rationalitet  i  formgivning,  tillverkning  och  användning  av 
slöjdprodukter har ofta varit en självklar sak åtminstone i finländsk slöjd. Den ekonomiska 
hållbarheten  innesluter  även  utnyttjandet  av  tidsresurser  både  i  produktplanering  och  i 
produktion. Den finländska skolslöjden karaktäriseras fortfarande av rationellt tänkande som 
stöder även den hållbara utvecklingen.

Slöjd, hantverk och slöjdpedagogik

I  den  holistiska  modellen  presenterad  i  Figur  1  betraktas  de  olika  aspekterna  av  hållbar 
utveckling ur slöjdens och hantverkets samt slöjdpedagogikens synvinkel. Slöjd och hantverk  
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som samhälleliga fenomen är både en del av finländsk tradition och hantverksföretagsamhet. 
Den holistiska modellen innehåller också fenomenet hantverk som yrke. Hållbar utveckling 
och företagsamhet har sällan blivit  sammankopplade. Tvärtom, dessa begrepp har betraktats 
som motsatser till varandra. Hållbar utveckling anses höra ihop med immateriella värden och 
naturskydd, medan åter företagsamhet förknippas med materialism och destruktion av miljön. 
I  modellen  betraktas  emellertid  den postmoderna  tidens  företagsamhet  som ett  medel  till 
hållbar utveckling.

Den svåra ekonomiska depressionen i början av 1990-talet och den höga arbetslösheten har 
igen  framhävt  hantverkets  betydelse  också  som  yrke.  I  framtiden  skapas  de  nya 
arbetsplatserna närmast i medelstora- och småföretag (Malaska, 1999, 6). Hantverksmässig 
produktion som utnyttjar lokala råmaterial och arbetskraft samt tillverkar autentiska produkter 
med egen profil och lång livslängd, kan också skapa nya arbetsplatser. Denna utveckling gör 
det möjligt att hela landet på längre sikt kan bibehållas bosatt. Tron på hantverksföretagens 
möjligheter  har  stärkts  ytterligare  av  att  många  projekt  fått  stöd  både  av  nationella 
myndigheter och av EU. Hantverksmässig produktion av varor och tjänster som sker nära 
råmaterialresurser och konsumenter  har relativt  lätt  att  svara mot de krav som strävan till 
hållbar utveckling förutsätter.

Slöjdpedagogikens,  dvs den edukativa slöjdens synvinkeln kommer tydligast  fram då man 
diskuterar  vilka  kunskaper,  färdigheter  och  värden  som krävs  av  individer  när  man  som 
producent  och  konsument  av  varor  och  tjänster  strävar  till  hållbar  utveckling.  Slöjd  som 
undervisningsämne  har  internationellt  sett  en  speciellt  stark  ställning  i  det  finländska 
utbildningssystemet. Ämnet kan studeras från grundskolan till universitetsnivån. Ytterligare 
finns slöjd med i grundutbildning av konst som erbjuds för både barn och vuxna utanför det  
egentliga skolverket.

Den holistiska modellen för hållbar utveckling innehåller element (se tvärpilarna i Figur 1) 
som täcker  alla  områden  i  modellen:  kunskaper,  färdigheter  och värden.  Dessa realiseras 
utmärkt i slöjd- och slöjdpedagogik. För att kunna handla på ett miljöskonande sätt, behövs 
mångsidiga  kunskaper om de företeelser  som påverkar hållbar  utveckling.  Vi måste  förstå 
principerna för eko- och teknosystem och vi skall kunna bedöma de ekologiska, kulturella, 
sociala, teknologiska och ekonomiska effekter som produktion och konsumtion av varor och 
tjänster  har.  Ifall  man  inom  slöjdpedagogiken  i  samband  med  en  praktisk  slöjdprocess 
diskuterar miljöfrågor under produktens livscykel (se Figur 2), erhåller studeranden kunskaper 
gällande  den hållbara  utvecklingen på ett  verklighetsnära  sätt  som alltid  är effektivare  än 
enbart teoretisk undervisning.

Enligt  Malaska  (1971)  äger  vi  redan  nu  enorma  mängder  kunskap  om  både  eko-  och 
teknosystem, men det fattas begrepp och tankemodeller som skulle hjälpa oss att skapa en 
helhetsbild av det hela. Trots att dessa tankar är presenterade för 30 år sedan, gäller de i stort 
även i dag (Mannermaa 1993, 164; Malaska 1998). Den holistiska modellen som presenteras i 
denna artikel strävar efter att  till  en del lösa detta problem. För att  hjälpa studeranden att 
förstå  slöjdens  möjligheter  i  hållbar  utveckling  krävs  det  av  slöjdläraren  både  vilja  och 
förmåga att samarbeta med andra ämnen i skolan.

Utom kunskaper om hållbar utveckling krävs det ytterligare att man måste kunna handla på ett 
sätt som är skonande för naturen. Här behövs de färdigheter som man kan skaffa sig genom 
att slöjda med olika material och verktyg. Dessa kunskaper och färdigheter tillägnar man sig 
genom  mångsidiga  erfarenheter  i  skolan  och  i  vardagslivet.  Den  traditionella  slöjdens 
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betydelse har minskat i många länder därför att man har ansett att slöjdfärdigheter inte mera 
behövs i dagens eller framtidens värld när allt kan köpas färdigt. Då har man dock glömt att  
en människa som kan sköta och reparera sina föremål förlänger livslängden produkter på ett 
väsentligt sätt. Ytterligare kan en konsument som har personlig erfarenhet av tillverkning av 
produkter  bättre  bedöma  produktens  egenskaper  än  en  person  som inte  känner  till  olika 
material eller produktionssätt. 

Det  som  man  har  personligen  erfarit,  påverkar  starkast  även  människans  känsloliv  och 
värden.  Förändring  av  värden  är  det  väsentligaste  när  det  gäller  att  förändra  sitt 
beteendemönster mot en riktning av hållbar utveckling. (se tex. Hungerford & Volk, 1990.) 
Den här processen behandlas utförligare senare i samband med miljöfostran. 

Enligt Mannermaa (1993, 179-182) är värdebrytning det viktigaste inom hållbar utveckling. 
Man  måste  förstå  och  godkänna  att  utveckling  och  progression  inte  mera  kan  bestå  av 
materiell  tillväxt.  Även Abrahamsson (1997) poängterar värdesystemets betydelse,  när han 
kritiserar Barbiers (1987) definition av begreppet hållbar utveckling. Abrahamsson anser att 
Barbier har antagit att det sociala värdesystemet kan förbli oförändrat när man strävar till att 
maximera biologiska, ekonomiska och sociala mål i samhället.

Natur och kultur 

Begreppet hållbar utveckling är naturligtvis starkt förknippat med naturen och kulturen, vilka 
är placerade på de två yttersta cirklarna i Figur 1. Vi finländare påstås ha ett exceptionellt fast 
förhållande till  naturen, som kommer tillsynes på många områden i livet. Detta förhållande 
har kvarstått trots att de flesta av oss redan är bosatta i städer eller tätorter. Kärleken till orörd 
miljö  framkommer  i  den stora mängden av sommarstugor  eller  i  viljan att  fritt  röra sig i 
skogar.  Enligt  Malaska  (1999,  8.)  präglas  den  finländska  identiteten  av  naturens  närhet. 
Denna kulturprägel kännetecknas av ett okonstlat och primitivt förhållande till naturen som 
finländarna har lyckats vända till sin fördel. 

Det  är  viktigt  att  slöjdaren tar  en ansvarsfull  inställning  till  miljön  och att  han eller  hon 
värdesätter det estetiska i naturen. Detta har blivit en inspirationskälla för många finländska 
konstnärer, designer och slöjdare. Som exempel kan nämnas textilkonstnär Sirkka Könönen 
som har  blivit  känd för  sina ylletröjor  med  motiv  från naturen  (Luutonen,  1999,  7)  eller 
träkonstnär Markku Kosonen, som arbetar med trä och näver (Kosonen, 1998; 2000). Båda är 
också utmärkta exempel på konstnärer som har poängterat hantverkskunnandets betydelse i 
sitt arbete. 

Det är viktigt att diskussionen om den hållbara utvecklingen tar i beaktande även den fysiska 
och psykiska  kulturmiljön  som är  skapad av  människan  och inte  enbart  naturmiljön.  Det 
oaktat att naturen är primär och kan existera även utan människor, är den mänskliga kulturen 
också viktig och värdefull. Det gäller att söka en balans mellan dessa två. Att betrakta den 
hållbara  utvecklingen från alla  de  dimensioner  som presenteras  i  den  holistiska  modellen 
(Figur 1) är därför ytterst viktigt.

Kulturbegreppet  är  mångfacetterat  och  beroende  av  personen  som  definierar  termen  (se 
närmare  tex Bringéus,  1981;  Tuomikoski,  1987; Puurula,  1998.).  Hofstede (1994, 5,  260) 
skiljer mellan två olika kulturbegrepp. I de flesta språk förstår man med kultur civilisation, 
utbildning, konst etc. Detta kallar han för ’kultur ett’. Till ett bredare kulturbegrepp, ’kultur 
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två’ räknar han all mental software, som är kollektiv till sin natur. Hofstede poängterar att 
kultur är inlärd i sociala sammanhang, inte nedärvd. Ur slöjdens synvinkel kan man räkna till 
’kultur ett’ föremålskultur, formgivning och tillverkning av slöjdprodukter samt färdigheter 
och inlärning av slöjdprocesser. ’Kultur två’ skulle omfatta förståelsen av slöjdens väsen samt 
slöjdens betydelse i sociala och kulturella sammanhang. Slöjden som del av hållbar utveckling 
måste omfatta ämnet både i bemärkelse av ’kultur ett’ och ’kultur två’.

3 Produktens livscykel och aktörernas värdekedja 

3.1 Produktens livscykel

För att kunna evaluera varornas miljöeffekter är det väsentligt att granska deras påverkningar 
under produktens hela  livscykel.  Begreppet  livscykel  har utvidgats från företagsekonomins 
snäva begrepp, där en livscykel omfattar fyra steg: presentation av en ny produkt, ökning av 
efterfrågan, stabilisering av efterfrågan och till sist förminskning av efterfrågan (Kärnä, 1994, 
8). I denna artikel förstås med begreppet livscykel produktens väg ’från vaggan till graven’, 
dvs från råvara till avfall. Detta åskådliggörs i Figur 2.

Många livscykelanalyser (LCA) har varit begränsade till vissa skeden, tex inom textilierna har 
man  granskat  processen  från  fiber  till  en  färdig  produkt  (se  tex  Textilkemikaliers 
miljöeffekter, 1992, 7; Lanne & Johansson, 1993, 23). Det svenska forskningsinstitutet IFP 
(Institutet för Fiber- och Polymerteknologi) har medverkat i ett projekt som har utvecklat en 
kvantitativ livscykelmodell för ett miljöindex som tar i beaktande produktens hela livscykel. 
Metoden kan användas för att: 
 minska och optimera råvaru- och resursanvändningen
 ersätta särskilt miljöskadliga ämnen i produktionen
 minska mängden miljöfarligt avfall
 stimulera produktion som ökar återanvändningsgraden
 finna enkla former för att kvantifiera en produkts miljöegenskaper.
En  kvantitativ  livscykelanalys  skall  innehålla  minst  följande  moment:  måldefinition, 
inventering, effektanalys och evaluering. Slutresultatet blir ett miljöindex, som kan användas 
för att jämföra material, processer och produkter. (Gustafsson, 1993.)

För att kunna mäta och evaluera produkternas miljöeffekt har flera mätinstrument utvecklats. 
The Wuppertal  Institute har presenterat  MIPS-konceptet (Materials Input Per Service unit) 
som anger vikten av material som tas från naturen för att uppnå en viss service. MIPS tar inte 
i beaktande det använda materialets miljöpåverkan tex i form av avfall, förpackningar eller 
transporter,  som kallas  en ekologisk ryggsäck.  (Se närmare Karlsson, 1997, 16-19.)  MIPS 
samt  Factor  10 har  tillämpats  till  slöjd  och  hantverk  inom  ett  EU-projekt  (se  närmare 
Tanninen et al. 2000).  Det ekologiska fotavtrycket är också ett sätt att försöka konkretisera 
konsumtionens miljöpåverkningar. Begreppet anger hur många hektar land- och vattenareal 
som behövs för att frambringa de energi- och materialresurser som konsumeras. (se närmare 
Wackernagel & Rees 1996.) 

De ovan presenterade systemen analyserar  produktionens och konsumtionens miljöeffekter 
från en relativt snäv synvinkel av hållbar utveckling. Den modell som presenteras i Figur 2 
syftar till att diskutera de väsentligaste skeden av en produkts livscykel från olika aspekter av 
hållbar utveckling (se Figur 1). Modellen åskådliggör ytterligare vilka aktörer som bildar en 
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värdekedja under en produkts livscykel. Huvudsyftet är att göra en slöjdare, en hantverkare 
eller  en  konsument  medveten  av  de  moment  och  aktörer  som påverkar  miljön  under  en 
produkts livscykel. Figur 2 består av två huvudbegrepp, produktens livscykel och aktörerna i  
värdekedjan. 

Det första skedet i en produkts livscykel är produktion av råmaterial. Ur miljösynvinkel är det 
ytterst viktigt vilket råmaterial man väljer till produktionen. De förnybara naturresurserna är 
mera  miljöskonande  än  de  icke  förnybara  ur  den  ekologiska  hållbarhetens  synvinkel. 
Materialen som kan återvinnas är även en bättre lösning och förminskar bruket av jungfruliga 
naturresurser. Valet  att använda inhemska och lokala material  stöder naturligtvis både den 
kulturella  och den sociala  hållbarheten.  Ytterligare är det lättare  att  bedöma i  vilken grad 
materialproduktionen påverkar den ekologiska hållbarheten. Användningen av lokala material 
förminskar  även  behovet  av  långa  transporter.  Inhemska  träarter  och  textilfibrer  är  bra 
exempel  på  materialval  som  stöder  den  hållbara  utvecklingen.  Det  följande  skedet  i 
livscykelmodellen  är  materialtäkt  från  naturen.  Miljön  påverkas  även  i  det  skedet  när 
råmaterialet tas i bruk och levereras till produktionen. 

Figur 2. Produktens livscykel och aktörerna i värdekedjan
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Ur  slöjdpedagogisk  synvinkel  är  de  allra  väsentligaste  skeden  i  livscykelmodellen  de 
egentliga  slöjdprocessfaserna:  design  eller  formgivning,  planering  av  tillverkning  och 
tillverkning.  I  en edukativ  slöjdprocess är dessa faser ofta förknippade med varandra och 
genomförs av en och samma person. Men i en professionell hantverksprocess kan man skilja 
dessa skeden och då har man ofta en designer som formger produkten och en annan som 
tillverkar den. Under en designprocess gör man val som är avgörande för miljön. En designer 
kan  påverka  hela  livscykeln  genom  att  välja  miljöskonande  material,  genom  att  planera 
lättskötta  produkter  med  lång  livslängd  och  genom  att  ta  i  beaktande  hur  produktens 
användning, underhållning och kassering kommer att påverka miljön. (se närmare avsnitt 4.2.) 
I fasen för planering av tillverkning besluter man hur tillverkningen av produkter kommer att 
ske. Enligt hållbar utveckling strävar man till val av bästa tillgängliga tekniker som är både 
resurssnåla,  tidsparande och hälsosamma till  tillverkarna.  Minimering  av arbetsskeden hör 
också till god planering av tillverkning. Under själva tillverkningsprocessen kan man påverka 
miljön genom att  använda maskiner  och arbetsredskap ändamålsenligt,  genom att  undvika 
utsläpp och ta hand om materialavfall. 

En produkt påverkar miljön även efter att den är färdigt tillverkad. Den skall marknadsföras 
och distribueras till  handeln. Alla dessa skeden har sina miljöeffekter tex i form av reklam, 
förpackningar och transporter. Slutanvändaren av en produkt, konsumenten har möjlighet att 
påverka den hållbara utvecklingen genom att välja en miljövänlig produkt, genom att använda 
och sköta sin produkt på ett  miljöskonande sätt  och genom att  återvinna produkten på ett 
ändamålsenligt  sätt.  Det  sista  skedet  i  livscykelmodellen  är  kasseringen av  slutanvända 
produkter. Nuförtiden  hamnar alldeles för många produkter på avstjälpningsplatser utan att 
man tex utnyttjar deras material som returmaterial. 

Alla skeden som är presenterade i livscykelmodellen använder ytterligare  energi och kräver 
transporter. På de globala marknaderna är det vanligt att råvaran till en produkt produceras i 
utvecklingsländer  och  transporteras  sedan  till  industriländer  för  bearbetning,  produkten 
designas nära industrialiserade länders konsumenter, tillverkas igen i utvecklingsländer med 
billig arbetskraft och obefintlig miljölagstiftning och transporteras igen som färdig vara till 
köpkraftiga  konsumenter  i  rika  industriländer.  Allt  detta  konsumerar  onödigt  mycket 
naturresurser och har även allvarliga sociala effekter. Alla skeden i livscykeln orsakar också 
utsläpp till luft, vatten och mark och förutsätter återbruk, återvinning och avfallsbehandling. 

3.2 Värdekedjan av aktörer

Det andra huvudbegreppet  i  Figur 2 är  värdekedjan av de aktörer  som medverkar  i  olika 
skeden av en produkts livscykel. Begreppen livscykel, värdekedja och produktkedja är nära 
varandra. Timonen och andra (1998) talar om produktkedja (product chain) och menar med 
begreppet konsumenter, olika parter inom handel samt producenter. Samma begrepp används 
i en rapport  Environmental Improvement in Product Chains utgiven av Nordic Council  of 
Ministers (Heiskanen et  al.  1998). Linnanen och andra (1997, 84, 93) använder begreppet 
värdekedja som enligt dem är ett vidare begrepp än livscykel. De anser att livscykel är enbart 
ett arbetsredskap när man utvecklar en värdekedja. Jag har använt begreppen så, att livscykel 
beskriver en produkts väg från vaggan till graven emedan värdekedjan består av de aktörer 
som medverkar under produktens livscykel. (Se närmare Figur 2.)
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En värdekedja är till stor hjälp när man strävar till att förstå företagets verksamhet i kontext. 
Den frambringar  tillsammans  med en livscykelanalys  vilka aktörer  och verksamheter  som 
påverkar  miljön  under  produktens  livscykel.  Enligt  Heiskanen  och  andra  (1998,  13-16) 
varierar  aktörernas  roll  i  värdekedjan  och  de  har  möjlighet  att  påverka  både  produktens 
fysiska  egenskaper  och  tex  energibruk  under  processen.  Ytterligare  kan  aktörerna  i 
värdekedjan  påverka  varandras  verksamhet  genom  att  välja  samarbetsparter  som  delar 
ansvaret  för  hållbar  utveckling.  Heiskanen och andra  poängterar  aktörernas  gemensamma 
ansvar  (shared  responsibility)  för  att  verksamheten  utvecklas  i  riktning  mot  hållbar 
utveckling. Även Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbundets (TT) VD Koroma (2001) 
förespråkar företagens delade ansvar för den ekologiska,  den ekonomiska och den sociala 
hållbarheten.

Aktörernas  värdekedja  som  presenteras  i  Figur  2  visar  ytterligare  att  material- och 
informationsflöden rör  sig  mellan  aktörerna.  Det  är  ytterst  viktigt  att  informationen  om 
aktörens miljöåtgärder sprids inom värdekedjan. Koroma (2001) skriver att sådana företag, 
råmaterial leverantörer eller underleverantörer som inte förbinder sig till miljöansvar inte kan 
tas till samarbetskedjan. 

En slöjdare eller hantverkare har i värdekedjan flera roller, de viktigaste rollerna är designer, 
tillverkare och konsument. I alla dessa roller kan man kräva information om andra aktörers 
miljöstrategier innan man väljer deras produkter eller service. Också Koroma (2001) påstår att 
det  är  slutanvändaren,  dvs  konsumenten  som  i  sista  hand  bestämmer  vilket  innehåll 
värdekedjans miljöstrategier kommer att ha.

Ur  den  ekonomiska  hållbarhetens  synvinkel  är  det  betydelsefullt  att  lägga  märke  till  att 
produktens  värde  ökar  längs  värdekedjan.  Produktionen  får  mervärde ju  längre  man 
framskrider  i  värdekedjan.  På många håll  har  det  konstaterats  att  alldeles  för  stor  del  av 
finländsk råmaterial säljs som sådan utan att bearbeta det vidare och förlänga värdekedjan.

4  Hållbar utveckling i slöjdpedagogik

4.1 Miljöfostran i slöjdpedagogik

Begreppen miljöfostran  eller  miljöpedagogik  har  flera  olika  betydelser som tex  Palmberg 
(1998) har redogjort i sin artikel En terminologisk djungel. I detta sammanhang nöjer jag mig 
att  konstatera  att  begreppet  miljöfostran  kommer  att  användas  som synonym till  fostran i 
hållbar utveckling.

En hantverkare kan betraktas både som producent av varor och tjänster och som konsument. 
Slöjd på olika utbildningsnivåer  har ett  stort  ansvar i  att  utbilda konsumenter  som har en 
kritisk och ansvarsfull inställning till konsumtion och produktion. Men det ligger även i den 
professionella hantverkarens intressen har utbilda sina kunder att uppskatta hantverksmässig 
produktion,  som  motsvarar  den  hållbara  utvecklingens  principer.  Se  närmare 
informationsflöden inom värdekedjan i Figur 2.

Skolans uppgift är att uppfostra konsumenter, som är medvetna om sitt ansvar för naturen och 
som förstår, att deras val har konsekvenser både till produktion och marknadsföring av varor 
och tjänster. Det är ytterst viktigt att ta i beaktande produktens livscykel i sin helhet när man 
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bedömer produktens miljöeffekter. Att välja miljövänliga material,  redskap och arbetssätt i 
slöjden, visar i praktiken hur en människa kan påverka naturens välstånd.

En förändring av värden som är en förutsättning för hållbar utveckling, kräver att människor 
förmår att uppfatta, vilka konsekvenser deras verksamhet och handlingar har för miljön i sin 
helhet.  Till  denna  diskussion  kan  slöjden  och  hantverket  komma  med  en  konkret  och 
intressant verksamhetsmodell. Slöjdens och hantverkets framtid är i stor grad beroende av att 
man kan utbilda skickliga och kunniga aktörer som har förmåga att  kritiskt bedöma vilka 
miljöeffekter deras verksamhet och beteende har.

För  att  den  hållbara  utvecklingen  realiseras  behövs  en  förändring  i  människornas 
tankemodeller  och  beteende.  Till  detta  strävar  man  genom  miljöfostran  på  alla 
utbildningsnivåer. Gamla modeller av miljöfostran bygger på ett lineärt system där man antar 
att kunskap om miljöfrågor påverkar människornas attityder eller miljömedvetande, som i sin 
tur leder till en önskad förändring i beteendet. Enligt många forskningsresultat (Hungerford & 
Volk 1990) har denna modell tyvärr inte varit effektiv i verkligheten. Hungerford och Volk 
har presenterat en modell som består av tre olika grupper av variabler, som bildar grunden till  
ett  ansvarsfullt  medborgarbeteende  (Citizenship  Behavior)  där  naturens  välstånd  tas  i 
beaktande.  De  första  variablerna,  känslighet  för  miljön  och  ekologisk  kunskap,  kallas 
utgångspunkts  variabler (Entry-level  variables).  Den  andra  variabel  gruppen  bildas  av 
faktorer som har med personlig betydelse (Ownership variables) att göra. Till denna grupp 
räknas faktorn för en holistisk förståelse av miljön och faktorn för en personlig satsning på 
miljön.  Den  tredje  gruppen  bildas  av  variabler  som  har  med  individens  maktkänsla 
(Empowerment variables) att göra. Alla dessa ovannämnda faktorer är en förutsättning för ett 
förändrat  och  ansvarsfullt  konsumentbeteende (Responsible  consumer  variables)  som 
kommer till synes i människans vilja att göra personliga satsningar på miljön. Det gäller att  
satsa både pengar, arbetstid och möda på ett beteende som tar miljöfrågor i beaktande. Jag har 
diskuterat Hungerfords och Volks modell utförligare ur slöjdpedagogisk synvinkel i artikeln 
Slöjd som en del av hållbar utveckling (Suojanen, 1996). 

Framtidens slöjdkompetens förutsätter att en slöjdare är miljömedveten, känner till hållbara 
utvecklingens  olika  aspekter  och  kan  evaluera  slöjdverksamhetens  miljöeffekter  under 
produktens hela livscykel. En väsentlig del av slöjdkompetens är naturligtvis att man besitter 
färdigheter som möjliggör en miljöskonande verksamhet.

Mannermaa  (1998,  64-69)  anser  att  förändring  i  riktning  mot  hållbar  utveckling  är  en 
inlärningsprocess där man måste tolerera olika handlingssätt; både försök och misstag (trial 
and  error)  och  inlärning  genom  att  undvika  misstag  (trial  without  error).  Mannermaa 
poängterar ändå att man måste noga överväga när man inte kan ta risker och när man vågar 
riskera något för att möjligen hitta nya lösningar till miljöproblem. Status quo-alternativet, att 
fortsätta som tidigare är för närvarande det sämsta enligt Mannermaa. Den inlärningsprocess 
som Mannermaa förespråkar har likadana drag som en kreativ slöjdprocess var man också 
måste ta risker för att kunna komma till nya innovationer.

4.2 Teser för en miljövänlig slöjdare

En slöjdare verkar som aktör i många skeden av värdekedjan som presenterats i Figur 2. De 
viktigaste  rollerna  ur  slöjdpedagogisk  synvinkel  är  slöjdare  som designer  och  tillverkare 
(producent)  av produkter samt slöjdare som konsument.  Jag har sammanställt  teser för en 
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miljömedveten  designer,  producent  och  konsument  som  baserar  sig  på  mina  tidigare 
forskningar kring miljövänliga textilier (Suojanen, 1995 och 1997).

Miljöansvarig designer
 Designar produkter för konsumenternas verkliga behov
 Använder miljövänliga material
 Designar tidlösa och hållbara produkter med mångsidig användning 
 Tar i beaktande att materialet passar för bruksändamålet
 Tar i beaktande hur produkten skall användas, underhållas och återvinnas 

Miljöansvarig producent
 Planerar en rationell tillverkningsprocess som är miljöskonande
 Sparar energi
 Undviker onödiga transporter och förpackningar
 Utnyttjar materialet till fullo samt sköter om återvinningen och avfallshanteringen

Miljöansvarig konsument
 Minskar onödig konsumtion
 Väljer tidlösa och hållbara produkter med mångsidig användning
 Sköter rätt sina produkter och reparerar småfel i tid för att öka livslängden av sina 

produkter
 Föredrar miljövänliga material
 Återvinner onödiga eller utslitna produkter
 Skaffar kunskaper om produkternas miljöeffekter under deras livscykel
 Undviker produkter som är tillverkade på oetiska sätt
 Föredrar miljömärkta produkter

För  alla  ovannämnda  aktörer  gäller  det  att  skaffa  kunskaper  och följa  utvecklingen inom 
området för att kunna handla på ett miljöskonande sätt. Det är även viktigt att information om 
miljöspörsmål  sprids  längs  värdekedjan.  Utan  denna  informationsflöde  är  det  svårt  för 
aktörerna att välja miljöansvariga samarbetsparter eller produkter som skadar miljön så litet 
som möjligt. 
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