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När allt kommer omkring visar det sig att  
meningen med livet, paradoxalt nog,  
är att bevara framtiden.

Johann Wolfgang von Goethe
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Tack!

Denna bok är resultatet av ett omfattande lagarbete. Närmare 50 personer, från närings-
liv, offentlig förvaltning och akademi är involverade, om än i varierande omfattning. 
Arbetsgrupper, seminarier och enskilda samtal har inspirerat. Dokument och artiklar 
har mejlats. Idéer har stötts och blötts. 

Men framför allt; idéer testas på verkligheten i form av företag och förvaltningar. 
Det är hög tid att gå från boklig teori till verklighet om vi ska komma någonstans med 
hållbarhetstanken!

Ett särskilt varmt tack till (i bokstavsordning) Filip Adielsson, Lars-Gunnar 
Algestrand, Anders Biel, Christian Clarin, Mats Clementz, Micael Kock, Liselott Lycke, 
Arne Molander, Per Möller, Inge Nilsson, Hans Rothenberg, Ulf Sandberg, Matts Sjö-
berg, Rolf Solli, Rikard Söderberg, Kent Söderquist, Henric Widén, Jessica Ylvén, och 
många, många andra för inspirerande samtal.

Ett tack också till Erkki Persson som dessvärre lämnade oss sommaren 2012. Utan 
honom hade denna bok aldrig blivit till.
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Detta är en bok om…

• teknik
• ekonomi
• konkurrenskraft
• våra barns framtid. 

Och en hel del annat, skulle man kunna tillägga. Begrepp, som alla, har en stark kopp-
ling till varandra. 

Boken är ursprungligen inspirerad av ingenjörer från ett stort antal företag. Ingenjö-
rerna hade tagit fasta på sina företags höga ambitioner på hållbarhetsområdet och bjöd 
in mig till en workshop.

”Vi kan göra mycket mer nytta än vad vi gjort hittills”, sa de.

”Vad är problemet?”, frågade jag 

”Vi måste ha med oss ekonomerna. Till att börja med. Ekonomerna tänker fel. Deras 
modeller hindrar oss. Modellerna måste utvecklas så att den hållbara tekniken får en 
chans”. 

Som ekonom var jag tveksam. Men nyfiken. Lyckligtvis. Ingenjörerna bildade ett nätverk 
som döptes till SMGC (Sustainability and Maintenance Global Center) och utsåg mig till 
ordförande. Och så började vi arbeta.

Ekonomer som vi pratade med blev tidigt intresserade. Resultat- och balansräkningar 
har styrt det ekonomiska tänkandet sedan länge. Många känner på sig att ett sådant 
tänkande sannolikt inte räcker om vi ska fånga vår tids ekonomiska utmaningar. Eko-
nomer från allt fler företag ville bidra och anslöt.

När det växande nätverket av ingenjörer och ekonomer från näringsliv och offentlig 
förvaltning uppvaktade den akademiska världen visade sig intresset vara stort även där. 
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1
Teknologer, ekonomer och beteendevetare från en handfull universitet och högskolor 
engagerade sig.

Med denna fantastiska kompetens i ryggen påbörjades en resa. Det visade sig – och där 
hade jag i alla fall lite rätt – att det inte bara är ekonomernas modeller som är ett pro-
blem  … 

Resans mål är långsiktigt lönsamma och konkurrenskraftiga företag och en stark 
svensk ekonomi, genom en hållbar produktion. Men, vägen är, som alltid, väl så viktig, 
som målet. 

Boken är ett försök att spegla de första årens resa. Trevlig läsning!

Anders Källström, januari 2014

hållbarhetstanken föds
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1hållbarhetstanken föds

del 1
handlar om utvecklingen mot ett  
hållbart samhälle, hur långt mänskligheten
har kommit och vilka som engagerar sig. 

del 2
diskuterar hur vi kan komma vidare. 

Om du har ont om tid, gå direkt till del 2.
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Det stora engagemanget!

Kapitlet handlar om det stora engagemanget för hållbarhetstanken. Och om hur 
detta allt mer präglar vetenskap, politik och näringsliv. Vi har fått en idé som enar oss! 

Vilken rätt har vi att ta för oss på bekostnad av kommande generationer? Och om 
vår utveckling inte är hållbar, kan den då verkligen definieras som utveckling?

•••
Vår tids stora fråga är: Håller det? 

Politiker oavsett ideologi; företagsledare oavsett bransch; specialister oavsett pro-
fession; forskare oavsett vetenskap; ja, människor över hela världen ställer sig just den 
frågan. 

Den är naturligtvis motiverad. Det är självklart att det vi gör ska hålla. Samtidigt är 
det inte självklart att det vi gör håller. Vi får dagligen många bevis på att det brister. Om 
bristerna blir fler än vad vi kan hantera – då hotas utvecklingen. 

Än värre blir det i så fall för kommande generationer. Och, så vill vi naturligtvis inte 
ha det. Alla vill, inte bara sig själva utan också, sina barn och barnbarn väl. Vi vill vårda 
och förädla arvet från tidigare generationer så att det kan lämnas vidare till dem som 
kommer efter. Våra efterkommande ska ha det lika bra som vi. Eller ännu bättre. Gra-
den av ”om det håller” ska därför mätas i relation till de möjligheter vi ger kommande 
generationer.

Hållbarhet har, tack vare detta synsätt, blivit något som nästan alla skriver under 
på. Det är lika omöjligt att vara emot hållbarhet som att vara emot rättvisa, frihet eller 
”bra”. Det är tveksamt om vi ens har ett ord för motsatsen till hållbarhet. Finns ordet 
”ohållbarhet”? 

Hållbarhet enar och inkluderar. Alla har ett ansvar. Alla behövs. Ingen kan göra allt. 
Men alla kan göra något. Kampen för hållbarhet välkomnar alla, oavsett professionell 
roll, samhällsklass och eventuell traditionell ideologisk hemvist. Även om vi inte alltid 

1
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är överens om hur, så tycks vi vara överens om att det måste ske. Och det är ju inte dåligt 
som start på ett samtal.

Å andra sidan, tanken om hållbarhet är inte färdigtänkt. Vi är bara i början av en 
lång resa. Det finns stort utrymme för den som vill bidra till nästa steg i utvecklingen. 
Breddning eller fördjupning? Välj själv! Utmaningarna väntar.

Hållbarhetsbegreppet
Hållbarhet heter på engelska sustainability. Sustainability kommer i sin tur från latinets 
sustinere, som betyder ”hålla uppe”. Hållbarhet har därmed en stark relation till begrepp 
som långsiktighet, robusthet, vidmakthållande, underhåll, omsorg, ansvarstagande och 
medvetenhet. Ja, de flesta skulle säkert även säga till godhet. Många har argumenterat 
i termer av dessa begrepp långt innan ”hållbarhet” tog över som vår tids modeord och 
stridsrop. 

Begreppets innebörd och tillämpning kan, och ska, förstås ifrågasättas och vidareut-
vecklas. Hållbarhet har en koppling till praktiskt taget alla delar av våra liv. Någon har 
sagt att hållbarhet handlar om kontextuell intelligens. Vi måste sätta in det vi gör i sitt 
fulla sammanhang. Och det innebär förstås att vi måste tänka. Länge, brett och djupt. 

Hållbarhet skulle kunna uppfattas som ett krav på försakelser. Men hållbarhet kan 
lika gärna ses som en förhoppning om att vi inte ska behöva försaka något, om vi bara 
tänker och gör rätt. Trots allt så vill de flesta av oss få det bättre, även materiellt sett. Ja, 
många kräver det. Intresset för hållbarhet ska om möjligt säkerställa en sådan utveck-
ling.

Samtidigt kritiseras hållbarhetsbegreppet. Många anser, för det första, att det är för 
generellt. Ord som likt hållbarhet tenderar att omfamna ”allt”, riskerar att inte betyda 
något. Ordet hållbar används idag som prefix för mer eller mindre ”vad som helst” som 
känns eftersträvansvärt; hållbar stadsutveckling, hållbar kapitalism, hållbar demokrati, 
hållbar utbildning, hållbara livsmedel … är några av en mängd möjliga exempel. 

Robert Engelman, ordförande i Worldwatch Institute1, konstaterar att vi lever i håll-
barhetsbabblandets tidsålder. Om användningen av hållbarhetsbegreppet fortsätter att 
öka som hittills, så kommer det om 100 år att vara det enda ord vi använder, fortsätter 
han skämtsamt. 

Risken för missbruk av hållbarhetstanken är stor. Politiker, intresseorganisationer och 
företag kan lätt ”droppa” hållbarhetsbegreppet i tid och otid, utan att den som lyssnar 

1 Engelman, Robert; Beyond Sustainability; Is Sustainability Still Possible; State of The World; 2013.
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ges en rimlig möjlighet att ”syna korten”. Därmed kan begreppet med tiden också förlora 
sin spänst och relevans. Detta tar Stora Ensos koncernchef, Jouko Karvinen2, fasta på:

To some of you this may sound like a lot of mumbo jumbo. So I’d like to explain 
what it means …

Denna bok gör – i sin första del - sig skyldig till en hel del sådant hållbarhetsbabblande. 
Det får ursäktas med min övertygelse om att läsaren ska upptäcka att ”babblandet” är 
intressant. För det är det! 

Men boken övergår i sin andra del till att bli betydligt mer konkret, förslags- och 
handlingsinriktad. 

För det andra, hävdar kritiker: hållbarhetstanken riskerar att överförenkla, eller till 
och med förneka, komplexiteten i det som måste ske. Begreppet bär inte den intellektu-
ella tyngd som det egentligen syftar till. Kanske har de rätt. Å andra sidan, vem orkar 
med tankar och begrepp som inte förenklar …?

För det tredje; vi har inte definierat tidsperspektivet. Är det nu eller om fem, tjugofem 
eller femtio år som vi ska vara hållbara? 

Politiken
Inom politiken har det relativt länge funnits aktivitet inom hållbarhetsarbetet. Den mest 
berömda definitionen av hållbarhet kommer från FN:s World Commission on Environ-
ment and Development, populärt kallad Brundtlandkommissionen, efter dess ordförande 
Gro Harlem Brundtland. Den formulerades 1987:

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Definitionen ifrågasattes. Bland annat ansågs den bortse från de begränsningar som 
sätts av miljön. Forum for the Future3 föreslog istället definitionen:

Hållbar utveckling är en dynamisk process som gör det möjligt för alla människor 
att förverkliga sin potential och förbättra sin livskvalitet på sätt som samtidigt 
skyddar jordens livsstödjande system.

2 Stora Enso; Global Responsibility Report; 2011.
3 Porrit; Capitalism as if the World Matters; 2007.
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De flesta accepterar och använder sig av Brundtlandkommissonens definition. 

De flesta tycks dessutom hålla med FN om att hållbarhetsbegreppet vilar på tre ömsesi-
digt beroende ”pelare”. Pelarna måste – var och en – vara hållbara om helheten ska vara 
hållbar. Pelarna är:

• ekologisk 
• social och 
• ekonomisk 

hållbarhet. 

Eller som någon uttryckt det, retoriskt elegant: planet, people, profit.

Oavsett hur diskussionen om hållbarhet ska definieras, har mängder av politiker från 
1987 och framåt, bekänt sig till hållbarhetsbegreppets ambitioner. Traditionell ideologisk 
hemvist tycks sällan eller aldrig vara ett problem. Inför hållbarhetskonferensen i Rio de 
Janeiro 2012 uttryckte sig exempelvis statsminister Fredrik Reinfeldt, biståndsminister 
Gunilla Carlsson och miljöminister Lena Ek så här:

”Ohållbara produktions- och konsumtionsmönster utarmar jordens naturresur-
ser.” 

Engagemanget delas förstås av oppositionen. En sökning på ordet hållbarhet på Social-
demokraternas webbplats i februari 2013 ger 529 träffar. Där kan man bland annat ta del 
av ett tal av partiordföranden Stefan Löfvén, som säger:

”… jag vet att vi kan forma ett samhälle som är mer framgångsrikt, och som är 
ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart.”

Hållbarhet är lika stort på den kommunala nivån. Så här skriver exempelvis den poli-
tiska majoriteten i Göteborg i förordet till stadens budget4:

”Vi styr staden utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna …”

Det är svårt att hitta några väsentliga skillnader i hur det övergripande engagemanget 

4 Göteborgs stads budget 2013.
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för hållbarhet uttrycks av globala, nationella och lokala politiker. Det är lika svårt att 
hitta väsentliga skillnader mellan partier i Sverige. 

Men denna övergripande enighet ställer krav på, och kommer att ställa ännu högre 
krav framöver, på att vi blir överens om komplexa prioriteringar, val av metoder och 
fördelningen av eventuella försakelser. Hållbarhetsbegreppet kommer med andra ord 
– trots enigheten avseende dess yttersta strävan – att inspirera till en rad spännande 
politiska diskussioner.

Akademin
Den ursprungliga inspirationen till hållbarhetstänkandet kommer, som vi ska se i nästa 
kapitel, från forskare och samhällsdebattörer. Vetenskapen har sedan dess fortsatt att 
inspirera oss. Svenska högskolor och universitet ligger ofta i framkant på hållbarhets-
området. 

Chalmers5 exempelvis, har arbetat med hållbarhet sedan 1980-talet och konstaterar att 
alla dess styrkeområden ska möta de utmaningar som är avgörande för omställningen 
till ett hållbart samhälle.

”Vi står idag inför stora globala utmaningar, men även möjligheter. Jordens befolk-
ning fortsätter växa och förväntas nå nio miljarder människor år 2050. Klimatför-
ändringen är kanske den mest omdebatterade utmaningen, men även frågor om 
rättvisa, trygghet och välfärd behöver tryggas för en hållbar framtid för jordens 
befolkning. För att kunna uppnå detta krävs en teknisk och social utveckling och 
en resurseffektivitet som vida överstiger dagens nivåer. ”

Kollegan Kungliga Tekniska Högskolan, KTH 6, konstaterar att teknisk utveckling är 
nödvändig för en hållbar utveckling. Framtidens ingenjörer måste skapa nya produkter, 
tjänster och system som bidrar till en hållbar utveckling. 

Men det är inte tillräckligt, betonar KTH. Det är av största vikt att tekniska lösningar 
används, så att hållbarhetspotentialerna utnyttjas. Forskning och utbildning måste där-
för innehålla ett helhetsperspektiv, där användningen integreras i ett livscykeltänkande. 

Den som studerar Luleå Tekniska Högskolas webbplats och söker på begreppet hållbarhet 

5 www.chalmers.se 2013
6 www.kth.se 2013
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hittar, som första träff, en utbildning för högskoleingenjörer i underhållsteknik. Detta 
har, som vi ska se senare, en särskild relevans för denna bok. 

Industrin eftersträvar en allt mer hållbar utveckling, konstaterar högskolan. För de 
industrier som utvecklar och använder sig av komplexa tekniska system, med lång livs-
cykel, är effektiva drift- och underhållsprocesser mycket viktiga. Utvecklingen av dessa 
processer kräver strategier, arbetssätt, metoder och principer.

Högskolan i Skövde  7 får här representera det stora och växande engagemanget som finns 
också på de mindre högskolorna. 2008 led många företag av den ekonomiska krisen. Så 
också i Skaraborg. Företagen stod inför svåra val om hur de skulle gå vidare med bland 
annat kompetensutveckling. Resultatet blev till exempel kursen Underhåll och driftsä-
kerhet. 

Det är lätt att hitta exempel på hur hållbarhetstanken inspirerar helt andra vetenskaps-
områden: 

Naturvetare ökar våra kunskaper om hur stora belastningar jorden kan förväntas tåla. 
Och de lär oss allt mer om hur, och med vilken takt, de skador vi redan orsakat läks. Om 
de läks …

Handelshögskolorna lär oss mer om kundernas efterfrågan och om hur hållbarhet kan 
komma till uttryck i affärsmodellerna. De studerar hur hållbarhet byggs in i ledningen 
av våra företag. Många managementforskare pekar på vikten av att hållbarhet blir en del 
av organisationskulturen. 

Handelshögskolorna intresserar sig sedan länge också för i vilken utsträckning våra 
ekonomimodeller fortfarande är relevanta. Leder exempelvis begreppet tillväxt, så som 
vi idag definierar det, tanken rätt? 

Behovet av att utveckla såväl miljömässig som social redovisning för våra företag har 
diskuterats sedan 1970- och 1980-talen. Svårigheterna att hitta redovisningssätt som 
harmonierar med det traditionella resultat- och balansräkningstänkandet men ändå 
behåller sin relevans med avseende på hållbarhetstanken är stora. 

Beteendevetare ökar bland annat våra kunskaper om vår förmåga att diskontera fram-
tiden. Hur mycket är vi beredda att offra just nu för att få det bättre senare? Och, vad 
påverkar denna vilja? Vad krävs för att vi ska bli mer långsiktiga?

7 www.smgc.se 2013.
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Det blir allt svårare att hitta vetenskapliga discipliner som inte utvecklar sitt förhållande 
till hållbarhetstanken. 

Näringslivet
För många av oss är det – om möjligt – ännu intressantare att studera det stora intresse 
som hållbarhetsbegreppet väckt i näringslivet. 

Näringslivets betydelse för hållbarhetsbegreppets förverkligande är enormt. Och det 
vet näringslivet. 

När företag engagerar sig är beslutsvägarna ofta korta. Bra lösningar kan dessutom 
finansieras relativt enkelt. Både kunder och investerare betalar ju gärna för sådant som 
de anser vara bra.

Näringslivets vilja att ta ansvar för hållbarheten är stor och växer. Allt fler företag 
har avancerade tankar kring sin syn på hållbarhetsbegreppet. Hållbarhet har en fram-
trädande och entusiastisk plats i årsredovisningen, på webbplatsen och i samband med 
anföranden. 

”Egentligen innebär hållbarhet bara fördelar. Konkurrensmedel, lägre kostnader, 
lägre risk …” (vd)

”There is no business on a dead planet.” (vd)

”Det som är roligt är nästan alltid bra för affärerna – som hållbarhet.” (styrelse-
ordförande)

Hållbarhet ses allt oftare som ett konkurrensmedel och allt mer sällan som en restriktion. 
Några företag verkar till och med närma sig ett synsätt där de betraktar hållbarhet 

som sin egentliga affärsidé och produkt. Den traditionella produkten blir då snarare en 
bärare av hållbarheten till kunderna. Intressant!

Genom att utrycka sig officiellt sätter företaget press på sig självt. Aktieägare, journa-
lister, forskare, studenter och många andra studerar vad företaget skrivit. Detta leder till 
följdfrågor. Det vet företagen och uttrycker sig därmed med omsorg. Företags officiella 
sätt att uttrycka sig på är därför värda att ta på allvar.

SKF får här representera alla de företag som engagerar sig. SKF8 har hållbarhet som 
en av sina fem strategiska drivkrafter. I det inledande avsnittet av årsredovisningen ”Det 
här är SKF” skriver företaget:

8 SKF, Årsredovisning, 2011.
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”SKF definierar hållbarhetsarbete som SKF Care, bestående av affärsomsorg, mil-
jöomsorg, medarbetaromsorg och samhällsomsorg.”

Genom att använda ordet ”care” kan SKF fylla hållbarhetsbegreppet med ett för SKF eget 
och relevant innehåll. I årsredovisningen konstaterar koncernchefen:

Vi har tagit många steg under ett antal år för att göra koncernen mer robust.

Mindre företag saknar i allmänhet de resurser som stora företag har. Detta märks inte 
minst i deras kommunikation. Små företags möjlighet att lyfta blicken och ”filosofera” 
över den tid vi lever i är naturligtvis begränsad. Långsiktiga framtidsperspektiv är, om 
möjligt, ännu svårare. 

Samtidigt är mindre företag ofta leverantörer till både större företag och till den 
offentliga sektorn. De småföretagare som bäst kan känna av de stora företagens riktning 
och ambition har störst möjlighet att förbereda sig för vad de stora företagen, den offent-
liga sektorn och konsumenterna vill köpa, nu och i framtiden. 

Vi lever därför i en tid där alla måste hinna tänka!

Men det finns undantag
På vissa håll finns en bild av näringslivet som motsträvigt i omvärldsfrågor. ”Direktörer 
och kapitalister ändrar sig först när de måste”, menar en del av kritikerna och fortsätter: 
”Ja, kanske inte ens då! Näringslivet struntar i allt utom den kortsiktiga vinsten.”

Jovisst, det finns givetvis sådana exempel. Två organisationer9 utsåg, i samband med 
Ekonomiskt forum i Davos 2012, vad de betraktar som världens värsta företag. Det kan 
ha ett visst, om än bisarrt, underhållningsvärde att studera dem. 

Enligt de båda organisationerna är brasilianska Vale värst. De ”vann” nomineringen 
med 25 042 röster. Företaget, som både är Brasiliens näst största företag och världens 
näst största gruvföretag, verkar i 40 länder. Enligt prisutdelarna har Vale en 70 år lång 
tradition av att överträda mänskliga rättigheter, de anklagas också för inhumana arbets-
förhållanden, plundring av ”det gemensamma arvet” och hänsynslös exploatering av 
naturen. Ett internationellt nätverk med grupper av människor som känner sig drabbade 

9 Bernie Declaration och Greenpeace Schweiz.
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av Vale bildades 2010. Det har dokumenterat vad Vale gör i åtta länder. Särskilt upp-
märksammat är bygget av Belo Montedammen i Amazonas, som förväntas få förödande 
effekter för såväl människor som lokala småföretag utan att dessa kompenseras ekono-
miskt. Dessutom drabbas ekosystemet allvarligt. 

På andra plats, med 24 245 röster, kommer Tepco. Tepco är Japans största energifö-
retag. Företaget anses försumma säkerheten på sina kärnkraftverk för att minska sina 
kostnader. Den härdsmälta som drabbade kärnkraftverket i Fukushima hade kunnat 
förebyggas. Den information som företaget lämnade ifrån sig i samband med olyckan 
kom sent och var delvis felaktig. Förklaringen anses vara en etablerad intern kultur 
byggd på belöningar, tjänster och gentjänster samt förfalskningar av sanningen.

Samsung, ett sydkoreanskt elektronikföretag, kommer på tredje plats med 19 104 
röster. Företaget anses använda giftiga och förbjudna ämnen i sina fabriker utan att 
informera och skydda sina arbetare. Minst 140 arbetare har fått cancer av den anled-
ningen. Minst 50 har dött. Trots tydliga bevis, enligt Bernie Declaration och Greenpeace 
Schweiz, förnekar företaget sitt ansvar. Istället misskrediterar de sina anställda och deras 
anhöriga. Samsung anses ha en lång historia av miljöförstöring, korruption, skatteflykt 
och konflikter med facket. 

På fjärde plats (11 107 röster) kommer Barclays bank. Företaget riskerar människors 
hälsa och liv genom att spekulera i matpriser. Spekulationerna skapar stora svängningar 
på marknaden. Bernie Declaration och Greenpeace Schweiz kopplar en del av den glo-
bala svälten till denna typ av marknadsbeteende. Europas regeringar försöker visserligen 
komma åt sådana spekulationer med hjälp av regler, men hindras av delar av den finan-
siella sektorn, däribland Barclays, som hotar med att blockera regelverken.

Det schweiziska företaget Syngenta, störst i världen på kemikalier för jordbruk, kom-
mer på femte plats med 6 052 röster. Företaget säljer bekämpningsmedel. De är förbjudna 
i Europa, men marknadsförs i fattiga länder. Tusentals jordbrukare anses ha avlidit på 
grund av bekämpningsmedlen. Dessutom skadas givetvis den ekologiska miljön. Kri-
tiska forskare har motarbetats och utsatts för mutförsök. 

På sjätte plats (3 308 röster) kommer det amerikanska gruvföretaget Freeport. Dess 
verksamhet förgiftar miljön i fattiga länder. Områden på omkring 200 kvadratkilometer 
är allvarligt förgiftade, ner till ett djup på 15 meter. Människor som protesterat har i 
några fall blivit både torterade och dödade.
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Näringslivet är engagerat
Så långt värstinglistan. De företag som lyfts fram på denna lista ger kanske några av 
näringslivets kritiker vatten på sin kvarn. I några fall ägs och leds företag uppenbarligen 
av skrupelfria individer. 

Men i grunden har kritikerna enligt min uppfattning fel! Speciellt om vi ser till före-
tag i vår närhet. 

Som svenskar kan vi nästan alltid vara stolta över våra företag. Näringslivet inser som 
regel vikten av förnyelse och är snarare förekommande än reagerande. Ägare, styrelse-
ledamöter och företagsledare har, liksom alla andra, barn och barnbarn, och vill förstås 
dessa väl. 

Svenska företag har i hög grad tagit till sig hållbarhetsbegreppet. De är duktiga på att 
bryta ner begreppet i beståndsdelar som är relevanta och hanterbara för företaget och 
branschen. Tack vare detta landar hållbarhetstanken i ambitioner kring så vitt skilda 
begrepp som 

• Transportsystem
• Hållfasthet
• Produkters livslängd
• Användarvänlighet
• Tillgång till reservdelar
• Uppförandekoder
• Kampen mot korruption
• Engagemang i utvecklingen av internationella regelverk 
• Påverkan av leverantörernas arbetssätt
• Kompetensförsörjning
• Motivation, säkerhet och hälsa och så vidare

I synnerhet större företag …

… har avancerade hållbarhetsredovisningar.
… har befattningar högt placerade i sina organisationer med ett tydligt ansvar för 
det övergripande hållbarhetsarbetet. 
… medverkar i internationella nätverk med syfte att både ge och få idéer om håll-
barhet.
… sponsrar och bedriver egna hållbarhetsinriktade projekt ute i samhället.
… deltar i certifieringsarbete för att leva upp till högt ställda krav och visa detta 
för omvärlden.
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… utbildar sin personal.
… ansluter till internationella organisationers programförklaringar på hållbar-
hetsområdet.

Men utvecklingen måste gå vidare. Vi får aldrig slå oss till ro. Kampen för fortsatt 
lönsamhet och långsiktig överlevnad på en marknad med hård konkurrens gör dagens 
spetsområden till morgondagens självklarheter. Sådant som framgångsrikt profilerar ett 
företag vid en tidpunkt, reduceras snabbt till självklarheter när ”alla andra” företag lär 
och tar efter. Företag som även i framtiden vill hävda sig i kampen om marknadens alla 
intressenter, måste identifiera nya eftersatta områden och utveckla en excellens även på 
dessa. Parallellt, förstås, med att de kämpar vidare med de gamla. Det gäller även på 
hållbarhetsområdet.

Redogörelsen ovan blir ännu intressantare om man som läsare reflekterar över vad 
som ännu inte eller sällan diskuteras. Vilka områden har hittills uppfattats som så mar-
ginella att de inte får ta plats när företagen offentliggör sitt allra bästa tänkande?

Det kan vara just där potentialen till den framtida konkurrenskraften finns. Det är 
där vi kan få inspiration inför vår resa in i framtiden. 

Sammanfattning och slutsatser
Vi är allt mer överens om vikten av hållbarhet. Ideologi, bransch, vetenskap och profes-
sion – alla drar samma slutsats. Hållbarhet kan kopplas till nästan alla områden. Alla har 
en relation till begreppet.

Däremot är vi långt ifrån färdiga. Resan har bara börjat.
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Kapitlet handlar om hur den moderna hållbarhetstanken återerövrats. Det visar hur 
forskare inspirerat politik och näringsliv. Och hur en rad dramatiska händelser under 
efterkrigstiden påmint oss alla om vikten av att nå resultat … 

•••
Hållbarhet är med all sannolikhet människans äldsta värdering, oavsett om tanken varit 
uttalad eller bara underförstådd. 

Ett exempel är de nordamerikanska indianerna. De lärde sina barn att beslut alltid 
skulle ta hänsyn till kommande sju generationer10. Andra naturfolk var sannolikt inne 
på samma spår. 

Genom att göra sådant som var hållbart har människan överlevt historiens utma-
ningar. 

Vår tids generationer njuter tveklöst av ett arv från förfäder som tänkte och agerade 
hållbart. Beviset är vår existens.

Under 1900-talet ersattes det historiska hållbarhetstänkandet av ett kortsiktigt slit- och 
slängtänkande. 

Detta var en produkt av modernismen: Det vi gör ska vara nytt. Det vi just gjort ska 
lämna plats för det vi nästan omedelbart vill ha istället, inte sällan genom att kasseras. Ju 
fortare det sker, desto fortare går utvecklingen. 

Många kände instinktivt – om inte annat – att slit- och slängtänkandet var fel. De 
förespråkade att vi borde ta tillbaka en del av det hållbara tänkande som äldre genera-
tioner utvecklat. 

Under efterkrigstiden har vi skaffat oss en successivt växande insikt om att slit och släng-

10 Engelman, Robert; Beyond Sustainability; Is Sustainability Still Possible; State of The World; 2013.
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tänkandets syn på utveckling definitivt är ohållbar. Naturen, människorna och faktiskt 
även kapitalet får bära ett allt för högt pris. Det drabbar initialt oss själva och därefter 
framtida generationer. 

Men sådant som snabbt går förlorat tar ofta lång tid att återskapa. En förklaring är att 
förespråkare av utveckling ibland tror att de har förespråkarna av hållbarhet mot sig och 
att en strävan efter hållbarhet därmed skulle vara negativ för kommande generationer. 

Det är synd, för så är det sällan. Det är oftast tvärt om. Hållbarhetens förespråkare vill 
ha utveckling. Men den ska hålla. Och det borde ju alla vänner av utveckling uppskatta. 

Detta blir tydligt i FN:s ofta citerade definition av hållbarhet11:

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Det är med andra ord dags att kroka arm, alla vi vänner av utveckling. Här kan en 
genomgång12 av hållbarhetsbegreppets mångfacetterade framväxt hjälpa till. 

Jag har valt att göra den kronologisk. Det tydliggör hur sammanflätade de olika håll-
barhetsaspekterna är.

Berättelsen är nutidshistoria. Dess intellektuella resa är lite krokig. Några tänkare 
hamnar i diket. Men även vurpor har ett värde. Debatten de orsakar hjälper oss att hitta 
vägen framåt. 

Andra världskriget fick oss att börja tänka
Andra världskriget kan, förstås, utnämnas till det minst hållbara mänskligheten ägnat 
sig åt. Åtminstone i modern tid. 

Det enda goda med kriget var att det fick många att börja tänka. Därför börjar vår 
genomgång vid tiden före detta krigs slut. 

1944 bildades Världsbanken och IMF, International Monetary Fund. De båda organisa-
tionernas uppgift var initialt inriktad på återuppbyggandet av Europa efter kriget. Men 

11 www.fn.se 2014.
12 Jag har här haft stor glädje av källor som University of Cambridge; The Top 50 Sustainability Books; 

Greenleaf Publishing 2009; Kates, R W, Parris T M & Leiserowitz A A; What is Sustainable Develop-
ment – Goals, Indicators, Values and Practice; Environment: Science and Policy for Sustainable Deve-
lopment, April 2005; Visser Wayne; Landmarks for Sustainability; Greenleaf Publishing, University of 
Cambridge; 2009 samt University of Cambridge; Landmarks for Sustainability – Events and Initiatives 
that have changed our world; Greenleaf Publishing 2009.
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Europa behövde inte så mycket hjälp, visade det sig. Därför riktades ansträngningarna 
istället mot ”Tredje världen”. 

De båda institutionerna är ända sedan dess viktiga aktörer i kampen för ekonomisk 
hållbarhet.

Vår relation till naturen
1947 kom filosofen Aldo Leopold med boken A Sand County Almanac13. 

”Människan ska inte erövra naturen”, skrev han. Det var en ny tanke vid denna tid-
punkt! Vi är en del av naturen genom vår roll i en näringspyramid, fortsatte han. Vi 
måste därför lära oss att leva som en del av denna. Hotar vi naturen, så hotar den oss. 

Naturen måste förstås och bevaras. Aldo Leopold kallade detta ”land ethnic”. 
Boken blev en storsäljare enligt den tidens mått och anses av många vara en av de mest 

respekterade böckerna om miljö som någonsin publicerats. 

Hälsa och säkerhet på jobbet
1948 bildades World Health Organisation, WHO. Syftet var och är att verka för hälsa och 
säkerhet (safety). 

Enligt ILO, International Labour Organisation, som grundades redan 1919, dör årli-
gen mer än två miljoner människor av arbetsrelaterade skador14. Antalet arbetsplatsrela-
terade olyckor uppskattas till 270 miljoner per år. Kostnaderna för dessa anses enligt en 
beräkning uppgå till 4% av världens BNP. 

WHO och ILO anses tillsammans ha bidragit till att företag under efterkrigstiden 
genomfört stora förändringar för att förbättra situationen på detta område. 

Mänskliga rättigheter
1948 lanserades också FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. I denna fastställ-
des ett antal minimistandarder som alla på jorden skulle ha rätt till. 

Dessa inspirerade i sin tur till bildandet av Amnesty International 1961. Tanken med 
organisationen var att bevaka efterlevnaden och utvecklingen av de mänskliga rättighe-
terna, frikopplat från det politiska etablissemanget.

13 Leopold A; A Sand County Almanac; Oxford University Press; 1949.
14 Siffrorna avser 2008.
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Miljörörelsen föds
1962 publicerade marinbiologen Rachel Carson boken Silent Spring15. Hon varnade för 
att gifter i jordbruk och trädgårdar, som syftar till att skydda grödor mot skadedjur och 
ogräs, via näringskedjan och maten hamnar i och förgiftar djur och människor, som då 
tystnar. Därav titeln. 

Hon förespråkade bättre teknik, ett ökat ansvarstagande och transparens. 
Boken betraktas som starten på den globala miljörörelsen. Rachel Carson utsågs bland 

annat av den anledningen till en av 1900-talets 100 viktigaste personer, av tidningen 
Time Magazine vid milleniumskiftet.

1963 började World Conservation Union att upprätta sin röda lista över utrotningsho-
tade djurarter. Den innehåller numera mer än 40 000 arter. 

Marknadskrafternas betydelse
1965 kom juristen Ralph Nader med ett socioekonomiskt perspektiv på hållbarhet i 
boken Unsafe at Any Speed. 

Vid den här tiden värderades bilars skönhet och ett lågt pris högre av kunderna, än 
risken för olyckor och skador. 

Biltillverkare har sedan det tidiga 1960-talet, de kunskaper som krävs för att göra säk-
rare bilar, hävdade Nader. Men säkrare bilar kommer bara att produceras om kunderna 
kräver sådana. För att det ska ske måste kunderna vara informerade om möjligheten. 

Det finns en moralisk skyldighet att göra så säkra bilar som möjligt. Därför måste 
bilindustrin visa ett moraliskt ledarskap, hävdade Nader16. 

Befolkningsexplosionen
1965 bildades UN Development Programme (UNDP) med syfte att minska klyftan mellan 
rika och fattiga länder. 

Organisationens genombrott skulle komma 1990 med lanseringen av det numera ofta 
citerade Human Development Index. I detta mäts i vilken grad som ekonomins framsteg 
når vanliga människor i form av högre utbildningsnivå, livslängd och välfärd.

15 Carson, Rachel; Silent Spring; Houghton Miffin; 1962.
16 Nader, Ralph; Unsafe at any Speed; Grossman Publishers; 1965.
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Nästa klassiker hade även den en social inriktning. Den kom 1968, hette The Population 
Bomb17, och var skriven av etnologen Paul R Ehrlich. 

Han konstaterade att jordens befolkning växer exponentiellt. Resurserna, däremot, 
är ändliga. Om utvecklingen fortsätter är vi snart fler än vad jorden kan försörja. Det 
kommer, hävdade Ehrlich, att leda till att människor dör av svält, sjukdomar och krig. 

Den enda lösningen är att födelsetalen sänks genom födelsekontroll, att produktionen 
av livsmedel ökar och att vi blir bättre på att hantera naturens resurser, menade Ehrlich. 

Budskapet var länge relevant. Numera tycks problemet dock vara ett annat. Det föds för 
få. Kanske har The Population Bomb bidragit till detta. 

Låt oss återkomma till demografin i nästa kapitel. 

Romklubben
1968 bildade den italienske affärsmannen Aurelio Peccei och den skotske vetenskaps-
mannen Alexander King tankesmedjan Romklubben. Därmed gjorde näringslivet sin 
entré i hållbarhetsarbetet.

Syftet var att samla forskare, affärsmän, politiker och andra tänkare för att diskutera 
hoten mot utvecklingen. 

Studentupproret
1968 dominerades av studentuppror, ”flower power” och fredsdemonstrationer. 

Slagrop som ”peace, love and understanding” präglade den stora fyrtiotalist-genera-
tionen. Den skulle snart få inflytande över samhällets alla maktstrukturer. 

Betydelsen av opinionsbildare som John Lennon kan knappast överskattas, när han i 
Washington 1969 fick en hel generation att sjunga med i Give Peace a Chance.

17  Ehrlich, P L; The Population Bomb; Sierra Club/Ballantine Books; 1968.
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Synergitanken
R Buckminster Fuller tycks ha varit oändligt mångfacetterad och fick, bland mycket 
annat, 47 hedersdoktorat. Han beskrev 1969, i boken Operating Manual for Spaceship 
Earth18 jorden som ett slutet system. Det finns ingen väg härifrån. Det är här vi ska över-
leva. 

Fuller lanserade begreppet synergi och förklarade detta med att helheten inte kan 
förstås genom studier av delarna. Vi måste lära oss att se hela systemet – och det är det 
alldeles för få som gör, menar Fuller. 

Det beror i sin tur på den hårt drivna specialiseringen. Denna har under historiens 
gång uppmuntrats av härskare som därmed varit relativt ensamma om att ha överblick. 

Specialisering gör oss kortsiktiga. Vår chans att överleva ligger i att ta hjälp av den 
vetenskapliga forskningen och utbildningen, hävdade Fuller. Ju fortare vi attackerar pro-
blemen, desto billigare blir de att lösa. 

Allt fler träffas
1971 sammankallades för första gången World Economic Forum, WEF i Davos på initiativ 
av managementprofessorn Klaus Schwab. 

Syftet var, och är fortfarande, att samla politiker, akademiker, journalister och före-
tagsledare för att diskutera utvecklingen i världen. Ekonomi står i centrum, men kopplas 
till frågor som miljö och hälsa. 

WEF är mest känd för det årliga femdagarsmötet i Davos (Schweiz) med cirka 2 500 
deltagare. WEF ordnar dessutom ett halvdussin regionala konferenser runtom i världen.

1972 hölls Stockholm Conference on the Human Environment. I denna uppmärksamma-
des konflikten mellan miljö och utveckling. Den skulle få en rad, successivt allt mer 
tongivande efterföljare och skulle så småningom leda till Brundtlandkommissionens 
lansering av hållbarhetsbegreppet 1987. 

Har tillväxten begränsningar?
1972 kom boken The Limits to Growth19. 

18 Buckminster Fuller, R; Operating Manual for Spaceship Earth; Carbondale, Southern Illinois Univer-
sity Press; 1969.

19 Meadows D H, Meadows D L, Randers J och Behrens III, W W; The Limits to Growth; Universe Books; 
1972.
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Den skrevs för Romklubben och utgjorde sannolikt det första försöket att analysera 
världen i termer av just ekonomiska, ekologiska och sociala samband. Boken ifrågasatte 
utifrån ett antal scenarier vår strävan efter tillväxt. 

Författarna var naturvetare. De hävdade att tillväxten kommer att nå ett antal biofy-
siska gränser inom 100 år. Det, i sin tur, kommer att leda till en kollaps. 

Samtidigt såg författarna möjligheter att lösa problemet, genom att stabilisera tillväx-
ten, om vi fick ett annat sorts samhälle. 

Det finns samhällen som accepterat att föda färre barn, men det finns inget samhälle 
som accepterat en stagnation i sin konsumtion, säger en av författarna i en kommentar 
till boken, några år senare. 

Även ekonomen E F Schumacher ifrågasatte tillväxten och en rad andra vanligen före-
kommande antaganden om ekonomi i sin bok Small is Beautiful 1973. 

Hans utgångspunkt var ekonomin som sådan. Tillväxten är definitionsmässigt icke 
hållbar, hävdade han. Ekonomi som måttstock på hur bra vi är kommer att leda till en 
rad problem. 

Han uttryckte oro över näringslivets strävan att minimera mängden anställda. Eko-
nomisk småskalighet20 däremot, är bra såväl socialt som ekologiskt. 

Schumacher efterfrågade utveckling av billig teknik som kunde användas av alla i 
liten skala. IT-utvecklingen med persondatorer och internet, skulle ge honom rätt, kan 
man konstatera21. 

Katastrofer
Under 1970-talet drabbades västvärlden av två oljekriser. Priset på olja sköt i höjden sam-
tidigt som tillväxten var hög och krävde mer energi. 

Kriserna var politiskt betingade. Den första hade kopplingar till den arabisk-israeliska 
konflikten och Oktoberkriget 1973–1974. Den andra hade kopplingar till revolutionen i 
Iran 1978–1979. 

Oljekriserna blev en påminnelse om hur sårbara oljeberoendet gör oss och har ända 
sedan dess inspirerat till ett minskat beroende av en oljebaserad ekonomi.

1976 exploderade en kemifabrik i Seveso två mil norr om Milano, Italien. Explosionen 
resulterade i ett giftmoln som skadade 450 människor, dödade mer än 3 000 djur och 
tvingade fram slakt av ytterligare 80 000 djur. 

20 Så kallade ”Buddha-ekonomier”.
21 Schumacher, E F; Small is Beautiful; Blond & Briggs; 1973.
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Olyckan resulterade i att EU antog säkerhetsregleringar som skulle komma att gå 
under namnet Seveso directive.

1979 inträffade nästa tekniska debacle, i form av kärnkraftsincidenten vid Three Mile 
Island i Harrisburg, USA. 140 000 människor evakuerades. Alla klarade sig, dess bättre.

Klimatfrågan
1979 anordnades den första World Climate Conference av den globala organisationen för 
meteorologer. 

Klimatfrågan var dock inte ny. Tidiga forskare som Jean-Babtiste Fourier hade var-
nat för det vi idag kallar växthuseffekten redan 1824. Fler nya larm från forskarvärlden 
skulle komma 1861, 1896 och 1957. 

World Climate Conference ledde till att FN-organet United Nations Environment 
Programme, UNEP inrättade en överstatlig klimatpanel. Denna skulle publicera sin 
första rapport 1990. UNEP varnade då för att planetens temperatur hade ökat med 0,5 
grader under de senaste 100 åren och att den skulle fortsätta att öka med 0,3 grader per 
decennium. Det skulle i sin tur få till följd att havsnivån vart tionde år skulle stiga med 
6 centimeter. 

Detta ledde senare (1992) till att 154 länder undertecknade the Rio Earth Summit och 
till att Kyotoprotokollet antogs 1997. Världens 38 ledande ekonomier fastställde i detta 
bland annat utsläppsmål avseende växthusgaser. 

Näringslivet
Näringslivet blev allt mer engagerat i hållbarhetsfrågor. 1982 bildades International 
Business Leaders Forum under ledning av den brittiske kronprins Charles med syfte att 
diskutera näringslivets ansvar för sociala frågor och miljöfrågor. 

1984 exploderade Union Carbides fabrik i Bhopal i Indien. 2 000 människor dog. 50 000 
skadades. 

Olyckan ledde bland mycket annat till att Amnesty International på allvar började 
intressera sig för mänskliga rättigheter i arbetslivet. 

2003 formulerade FN en rad normer avseende företags ansvar för mänskliga rättig-
heter. 
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Brundtlandkommissionen
1984 tillsattes World Commission on Environment and Development, WCED, av FN:s 
generalförsamling, under ledning av Gro Harlem Brundtland. 

Detta skedde i kölvattnet av bland annat Stockholmskonferensen 1972. Kommissionen 
skulle 900 dagar senare lansera den moderna definition av hållbarhetsbegreppet som 
citerats tidigare i denna bok. Därmed fick de samlade ansträngningarna för en bättre 
värld ett ”varumärke”22. 

Brundtland konstaterar i slutrapporten 1987 att miljön inte kunde skiljas från våra 
handlingar, ambitioner och behov. De som ändå försöker ger begreppet miljö en naiv 
klang – åtminstone i vissa kretsar. 

Å andra sidan, fortsätter hon, har begreppet utveckling ofta getts en allt för snäv inne-
börd. Inte sällan av hårt avgränsade specialister. 

Miljö är där vi är och utveckling är hur vi ska få det bättre. De kan inte skiljas åt, 
menar hon. 

Brundtlandkommissionen konstaterade också att miljön inte sätter några absoluta 
gränser för vår utveckling. Gränserna är påverkbara genom det sätt på vilket tekniken 
utvecklas, vårt val av teknik och hur vi organiserar vårt utnyttjande av miljön.

Brundtlandkommissionens definition lockade ett stort antal författare och organisa-
tioner att formulera egna, som de tyckte, bättre definitioner på hållbarhet. 

Många försökte dessutom bryta ner hållbarhetsbegreppet i beståndsdelar. ”Nature, 
life support systems and community” var ett sådant försök23. 

Andra frågade sig om de båda dimensionerna miljö och utveckling i så fall hade 
samma beståndsdelar och i vilken utsträckning delarna kunde vara i konflikt med var-
andra. 

Dessutom diskuterades hållbarhetsbegreppets tidshorisont. Brundtland-kommissio-
nens ”kommande generationer” strävar ju mot oändligheten. Därmed är det omöjligt att 
sätta upp konkreta och tidssatta mål hävdade kritikerna och föreslog mål på en horisont 
av maximalt en generation för att öka förändringstrycket. 

22 World Commission on Environment and Development; Our Common Future; Oxford Paperbacks; 
1987.

23 Board on Sustainable Development of the U.S. National Academy of Sciences.
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Bob Geldof
1984 spelades låten ”Do they know it’s christmas?” in av Band Aid. Initiativtagare var 
bland andra den brittiske rockmusikern Bob Geldof. Syftet var samla in pengar för att 
lindra nöden i Etiopien. Band Aid skulle få en betydelsefull uppföljare, 20 år senare, i 
form av Live 8.

Tjernobyl
1986 inträffade kärnkraftsolyckan i Tjernobyl, Ukraina. 56 människor dog omedelbart. 
Ytterligare 4 000 människor beräknas ha dött senare på grund av cancer. 

Fler tänkare
Thomas Berry var katolsk präst, kulturhistoriker och eko-teolog. 1988 kom hans The 
Dream of the Earth. Samhällen formas utifrån drömmar och berättelser, skriver han. 
Ända sedan renässansen har det västerländska samhället baserats på en vilja att med 
vetenskapliga kunskaper kontrollera naturen. Detta har resulterat i att vi frikopplat sam-
hällsutvecklingen från naturens villkor. 

Nu måste vi utveckla en ”biokrati”, hävdade han. En sådan betonar våra kopplingar 
till och beroende av naturen24. 

Samma år (1988) publicerades A Fate Worse Than Debt av statsvetaren Susan George. 
Den tredje världens skulder har fått katastrofala sociala och ekologiska konsekvenser, 

hävdade hon. Pengarna försvinner. Som mest investeras 25 procent av lånen i ineffektiva, 
dåligt planerade och korrupta projekt. I vissa fall har pengarna försvunnit ur landet. 
Bankerna tar hand om vinsterna medan de fattiga lider. 

Det har gått så långt, hävdade hon, att de afrikanska och sydamerikanska länderna 
inte längre kan ta sig ur sin situation. Fattigdom och ”ecocide”25 sprider sig. Lösningen 
stavas skuldavskrivning (som utformas så att den inte gynnar despotiska ledare), 
 utveckling och demokrati26.

24 Berry T; The Dream of the Earth; Sierra Club Books; 2006.
25 ”Mord” på miljön.
26 George, S; A Fate Worse Than Debt; Grove Press; 1988.
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Världen förändras 
1989 skulle komma att bli ett klassiskt årtal. Berlinmuren föll i november. Med den skulle 
många av världens diktaturer falla. Världens demokratisering skulle, de kommande 
åren, ta stora steg framåt.

Samtidigt började allt fler höra talas om internet. 
Den sammantagna effekten var fantastisk. Världen började successivt byta gränser 

mot relationer. 
Världen skulle därmed snart bli bättre, men det var det kanske inte så många som 

insåg, just då. 

1989 var också ett intensivt år avseende debatten om hållbarhet, inte minst sedan oljetan-
kern Exxon Valdes gick på grund utanför Alaska. Skadorna på miljön blev omfattande, 
liksom den globala uppmärksamheten. 40 miljoner liter olja skadade en kuststräcka av 
2 250 kilometer. Mer än 250 000 fåglar dödades. De ekonomiska skadorna var enorma, 
om än svåra att värdera. 10 000 människor, 1 000 fartyg och 100 flygplan användes i 
återställningsarbetet. 

Olyckan skulle komma att ändra på såväl regelverk för oljeindustrin, som på kon-
struktioner (oljetankers ska från och med 2015 ha dubbla skrov). 

Flertalet skador på miljön har återställts. Dock har några arter fortfarande inte kunnat 
återhämta sig. Exxon Valdes anses inte ens längre vara en av de 50 största oljeolyckorna. 

Ekonomitänkandet ifrågasätts igen
Samma år, 1989, kom Blueprint for a Green Economy. Författarna27 var ekonomer. De 
framförde tankar om vikten av att integrera ekologin i det ekonomiska tänkandet och 
lanserade begreppet totalt ekonomiskt värde. 

Det finns flera sätt, hävdade de, på vilka miljöeffekterna kan värderas och beaktas 
ekonomiskt. Visserligen kan det vara svårt, men det är ändå nödvändigt. 

Det är viktigt att dessa värden används så att samhället, via miljöskatter, ges resurser 
för att städa upp och reparera skadorna på miljön. Dessutom kan investeringar och kon-
sumtion, därigenom, styras i en miljövänlig riktning28.

1989 kom också For the Common Good av författarna Herman Daly, miljöekonom, och 
John B Cobb, teolog. 

27 David Pearce, Anil Markandya och Edward B Barbier.
28 Pearce, D, Markandya, A & Barbier E B; Blueprint for a Green Economy; Earthscan Publications; 1989.
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Ekonomisk teori och praktik bygger på en människosyn som ibland kallas homo eco-
nomicus. Denna maximerar det kortsiktiga egenintresset. Samhället ses som en samling 
av sådana människor. 

Istället måste vi ha en ekonomisk teori som beaktar det långsiktiga sammanhanget, 
skriver de. Mätningen av tillväxt i form av BNP beaktar bara sekulär materialism. Den 
måste kompletteras så att den inkluderar tillväxtens alla kostnader. Dit hör humanis-
tiska och spirituella värden29. 

Human Scale Development av Manfred Max-Neef, 1989, skiljer mellan behov och till-
fredsställare. 

Han konstaterade att världsutvecklingen missar grundläggande mänskliga behov hos 
såväl rika som fattiga. Det finns nio grundläggande behov. De är konstanta över tiden 
och kulturellt oberoende. Behoven är: 

• uppehälle 
• skydd 
• tillgivenhet
• förståelse 
• deltagande 
• avkoppling 
• skapande 
• identitet och 
• frihet. 

”Tillfredsställare” definierar han som det sätt på vilket vi försöker tillgodose de grund-
läggande behoven. Tillfredsställarna tar sig olika uttryck beroende på tidpunkt och plats. 

Vår tids tillfredsställare, hävdar Max-Neef, misslyckas allt för ofta med sitt syfte 
genom att exempelvis förstöra eller övertillfredsställa våra verkliga behov30. 

Megamöten
Debatten under 1980-talet inspirerade till en rad fortsatta konferenser under 1990- och 
2000-talen. 

En av dessa var UNCED – The United Nations Conference on Environment and 

29 Daly, H & Cobb J B; For the Common Good; Beacon Press; 1989.
30 Max-Neef, M; Human Scale Development; The Apex Press; 1989.
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 Development i Rio de Janeiro 1992, även kallad ”Earth Summit”. 172 regeringar var repre-
senterade. 108 av dessa på allra högsta nivå (stats- eller regeringschef). 

Ingen konferens i världshistorien hade tidigare samlat så mycket makt. Denna resul-
terade i Agenda 21 som efterfrågade internationella överenskommelser avseende bland 
annat klimatfrågan och frågan om biologisk mångfald.

Betydelsen av business
1992 kom Changing Cource av affärsmannen Stephan Schmidheiny. Han fastslog att det 
fria näringslivet har en nyckelroll i förverkligandet av hållbarhet. Näringslivets resurser, 
innovationsförmåga och tillgång till marknaderna är kritiska styrkefaktorer i denna 
strävan. Och allt börjar med att någon eller några vill axla ett affärsledarskap31.

Genom att tillämpa ”polluter pays”-principen kan vi skapa nya marknader som stöd-
jer en hållbar utveckling, hävdade han. 

Intresset för förhållandet mellan ekonomi och ekologi låg i tiden. 
The Ecology of Commerce av entreprenören och miljövännen Paul Hawken 1993 häv-

dar att de krafter som skapar problemen också är kompetenta att lösa dem. 
Det industriella systemet är linjärt. Det borde vara cykliskt, hävdar han. Allt avfall 

från industrin måste istället återvinnas och ge näring åt antingen naturen eller åt nya 
industriella processer32. 

Korruption
Hållbarhetsperspektivet kompletterades med nya områden. 1993 var det dags att intro-
ducera korruption som ett hållbarhetsbegrepp.

Ekonomisk hållbarhet har en stark relation till lag, ordning och affärsmoral. Länder 
som är korrupta är nästan alltid fattigare än länder som motverkar korruption. 

1993 bildades Transparency International, TI. Syftet var att bekämpa korruptionen. 
Detta gör TI bland annat genom att publicera ett Corruption Perception Index där 
numera drygt 180 länder rankas. 

Även FN noterade vid ungefär denna tid hur viktig frågan är och antog 1996 en dekla-
ration mot mutor. 

31 Schmidheiny, S; Business Council for Sustainable Development; Changing Cource; MIT Press; 1992.
32 Hawken, Paul; The Ecology of Commerce; HarperBusiness; 1993.
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Numera räknas korruption som ett av de verkligt stora problemen mot en hållbar 
ekonomi. 

Återvinning blir norm
1995 ville oljebolaget Shell sänka den uttjänta oljeplattformen Brent Spar i Nordatlanten. 
En rad organisationer protesterade, däribland ett flertal europeiska regeringar. Beslutet 
återkallades. 

1998 tog berörda regeringar beslutet att förbjuda denna typ av dumpning. Detta blev 
det symboliska slutet på deponering som metod för att lösa avfallsfrågan.

Hållbara affärer
1995 bildades The World Business Council for Sustainable Development, WBCSD. 

Organisationen utgjordes av 200 företag från 35 länder representerade av sina vd:ar. 
Den utgör en plattform med syfte att identifiera och sprida kunskap inom näringslivet, 
men också från vilken dialogen med exempelvis politikerna kan föras. 

WBCSD har formulerat tio nyckelbudskap (här fritt och mycket kortfattat återgivna): 

1. Affärer och hållbarhet är ömsesidigt bra för varandra. 
2. Affärsverksamhet kan inte fungera om samhällen faller samman. 
3. Fattigdom hotar samhällsstabiliteten. 
4. Hållbarhet gynnas av att alla får tillgång till marknaderna. 
5. Hållbar affärsverksamhet ställer krav på god företagsledning. 
6. Företag måste förtjäna sin rätt till affärer. 
7. Innovationer och teknik är centrala för en hållbar utveckling. 
8. Ekoeffektivitet, att göra mer med mindre resurser, är en kärnfråga. 
9. Ekosystem i balans är en nyckelfråga. 

10.  Samarbete vinner över konfrontation.

1996 lanserades Environmental Systems Standard, ISO 14001. Denna byggde på den 
kvalitetsrörelse som startade 1982 av W Edwards Deming och som då hade kommit till 
uttryck i form av kvalitetsstandarden ISO 9000. I ISO 14001 definieras ett företags sys-
tem för miljömanagement och som en del av det övergripande managementsystemet. 
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Upplopp
Med början 1997 fick den positiva tron på globaliseringen sitt första stora bakslag, som 
många ser det. 

OECD:s försök att förhandla fram ett Multilateral Agreement on Investment skrotades 
till en bakgrundskör av kritik från en rad proteströrelser. 

Dessa protester skulle nå ett klimax i Seattle i november 1999 med 100 000 demon-
stranter och i Genua 2001 med 300 000 demonstranter. Den förstnämnda händelsen 
skulle komma att kallas The Battle of Seattle. Protesterna anses ha varit de mest omfat-
tande sedan protesterna mot Vietnamkriget. 

Göteborg fick också känna på dem, i samband med EU-toppmötet 2001. 
De ledde till att representanter för de civila motståndsrörelserna bjöds in till World 

Economic Forum. Dessutom inrättades ett World Social Forum 2001.

Hållbarhet som konkurrensmedel
Ett polskt talessätt frågar sig om det är utveckling att få kannibaler att äta med gaffel. 
John Elkington refererar till detta i Cannibals with Forks (1997) och drar paralleller till 
företag som hänvisar till hållbarhetsbegreppet när de i själva verket agerar icke hållbart. 
Att vara hållbar enligt en eller två av pelarna i hållbarhetsbegreppet och samtidigt offra 
den tredje är inte tillräckligt för att ta åt sig äran för ett hållbart beteende, hävdade han. 

Elkington trodde att företag kommer att agera allt mer hållbart, dels därför att de 
ser kommersiella möjligheter i hållbarheten, dels därför att företagets intressenter i allt 
högre grad kommer att kräva det. Hållbarhet blir därmed ett konkurrensmedel, istället 
för att ursäkta bristen på hållbarhet, säger Elkington33. 

Hållbar själ
Charles Handy är professor med inriktning mot management och psykologi. I The 
Hungry Spirit (1997) pekar han, utifrån sina egna livserfarenheter, på människors behov 
av ett högre syfte med livet. 

Vinst är sällan ett syfte i sig, men kan vara ett medel för att nå högre syften. 
Ett sådant högre syfte i såväl affärslivet som i våra privata liv är att försöka bidra till 

en bättre värld. 
Utvecklingen måste ändra riktning. Amerikanska föräldrar ägnar 40 procent mindre 

33 Elkington, J; Cannibals with Forks; Capstone; 1997.
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tid åt sina barn än för tre decennier sedan, hävdade han. Konsumtionen har ökat med 45 
procent på 20 år samtidigt som den upplevda livskvaliteten minskat med 51 procent. En 
femtedel av de unga tror sig ha en god chans att få uppleva det goda livet. Ekonomin har 
blivit ett fängelse för själen. 

Handy uppmanar människor att vara själviska och ta ansvar för att hitta högre syften 
med livet. Han föreslår också att utbildningssystemet ska lära oss att ta ett sådant ansvar34. 

Hållbar kapitalism
De senaste åren har en mängd författare och debattörer konstaterat att de visserligen är 
anhängare, men bekymrade sådana, av kapitalismen. 

Kommunismen är sedan 1989 inte längre ett hot mot kapitalismen. Därför behöver 
kapitalismen inte längre försvaras mot sina traditionella kritiker. Istället har anhäng-
arna börjat fundera på vilken sorts kapitalism de vill stödja. 

En av de mest kända debattörerna på detta område är ”superkapitalisten” George 
Soros. I The Crisis of Global Capitalism 1998 kritiserar han den rådande kapitalismen för 
att vara osund och icke hållbar genom att ha blivit fundamentalistisk. Tron på markna-
den har blivit totalitär, skriver han. 

Reglerna skapar vi visserligen gemensamt, menar han. Men ansvaret för att följa dem 
är personligt. Kapitalismen behöver därför demokratin som motpart. 

Kapitalismens globalisering har gått fortare än demokratins globalisering. Skillnaden 
i tempo är ett hot mot samhället, fortsätter Soros.

Lösningen är ett öppet samhälle där vi kan försäkra oss om att kapitalismen verkar i 
harmoni med demokrati och rättssystem35. 

Diskussionen om vår tids ekonomi fortsatte samma år, 1998, med Factor Four36. Boken 
skrevs för Romklubben. 

Vi skulle kunna ha det dubbelt så bra med hälften av den nuvarande resursförbruk-
ningen, hävdade författarna. Potentialen är med andra ord fyrdubbel. Beloppet kan vara 
så stort som 10 biljoner USD. 

Resurserna kan användas effektivare på livets alla områden, fortsatte de. 
Det skulle förbättra förutsättningarna på jorden högst betydligt. Livskvalitén skulle 

öka, resursförbrukningen och nedsmutsningen skulle minska, nya affärsidéer och där-
med sysselsättningen skulle utvecklas. Dessutom skulle det finansiella systemet gynnas. 

34 Handy, Charles; The Hungry Spirit; Hutchinson; 1997.
35 Soros, G; The Crisis of Global Capitalism; Public Affairs; Perseus Books Group; 1998.
36 av Ernst von Weizsäcker, Amory B Lovins och L Hunter Lovins.
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En sådan teknik finns. Allt vi behöver göra är att tillämpa den i större skala. Ett av 
hindren är investerares intresse av att skydda sina gamla investeringar. Felaktiga incita-
mentssystem, felaktig prissättning av resurser, de nuvarande maktstrukturernas förkär-
lek för stora lösningar, etcetera bidrar också till problemet37. 

Paul Hawken, Amory B Lovins och L Hunter Lovins oroar sig 1999 för att den traditio-
nella kapitalismen skadar sig själv genom att skada den natur som den är beroende av. De 
förordar därför en annan sorts kapitalism i boken Natural Capitalism. 

Vi måste ha lönsamma företag som tillfredsställer sina kunders behov utan att skada 
naturen. 

En sådan kapitalism bör ha fyra beståndsdelar: 

1. En väsentligt ökad produktivitet genom en bättre användning av tekniken. 
2. Biologiskt inspirerad teknik, kretsloppstänkande, återinvestering av avfall. 
3. Införande av nya affärsmodeller som erbjuder en funktion (exempelvis ljus) 

snarare än fysiska produkter (exempelvis glödlampor).
4. Återinvesteringar i naturkapitalet för att säkerställa den långsiktiga tillgången 

på naturresurser38. 

Konceptualiserad hållbarhet
År 2000 lanserade FN The UN Global Compact. Detta är ett ramverk riktat till företag 
där företagen åtar sig att verka för tio principer på områdena mänskliga rättigheter, 
arbetskraft, miljö och antikorruption. Det anses vara det största initiativet för företag 
på hållbarhetsområdet.

2000 kom Global Reporting Initiative, GRI. Det var ett försök att skapa en lika hög status 
kring icke finansiell redovisning som för den finansiella. 

GRI skapades utifrån kritik av företags bristande transparens i hållbarhetsfrågor. (Vi 
återkommer till redovisningsfrågan i bokens avslutande kapitel).

År 2000 var Anita Roddicks The Body Shop på mångas läppar. I boken Business as Unu-
sual gjorde hon reklam för tanken på värderingsledda företag. 

Företag, som inte kan hantera konfliken mellan de värderingar som efterfrågas av 
marknaden och den egna tillväxten, kommer inte att utvecklas på det sätt som de annars 
skulle kunna göra. Företag ska se sig som agenter för en positiv utveckling av världen. 

37 Weizsäcker, E A, Lovins A B, Hunter Lovins L; Factor Four; Earthscan Publications; 1998.
38 Hawken, P, Lovins A B, Lovins L H; Natural Capitalism; Earthscan Publications; 1999.
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Människor, inte minst kunder, intresserar sig för mer än pengar, skrev hon. Det måste 
företag beakta39. 

Yale och Columbia Institute publicerade år 2000 ett Environmental Sustainability Index 
där länder rankades avseende hållbarhet. Norge kom först och Uganda sist. 

I september 2000 samlades statschefer i FN:s regi till det så kallade Millennium Project. 
Generalförsamlingen antog 60 tidssatta mål. De baserades på sex värderingar. Dessa var 
(fritt återgivna och komprimerade): 

1. Frihet i värdighet, utan hunger och rädsla för våld, i ett demokratiskt sam-
hälle. 

2. Allas lika rättighet och möjligheter att ta del av utvecklingen. 
3. Solidaritet med dem som lider. 
4. Respekt för mångfald avseende tro, kultur och språk. 
5. Respekt för naturen, tillgången på naturresurser och levande arter. 
6. Världssamhällets gemensamma ansvar för den sociala och ekonomiska 

utvecklingen, fred och säkerhet. 

FN:s roll i förverkligandet av dessa ansågs central. En rad internationella organisationer 
avfärdade flera av målen som orealistiska, speciellt avseende Afrika, och hävdade att de 
skulle kräva fördubblade bistånd.

Enronskandalen
2001 gick amerikanska företaget Enron med 20 000 anställda i konkurs. 

Företaget som mellan 1996 och 2001 hade fått en rad utmärkelser – bland annat för sin 
innovationsförmåga och för sin attraktivitet som arbetsgivare - försvann på bara några 
månader när dess verkliga finansiella situation avslöjades. 

Revisionsfirman Arthur Andersen, en av världens största och mest respekterade, 
drogs med i fallet. 

Enronskandalen aktualiserade vikten av ett fungerande Corporate Governance. Arbe-
tet med ett sådant hade pågått i Storbritannien sedan tidigt 1990-tal, men fick nu en allt 
större spridning. 

Samma år (2001) kom som av en tanke, The Civil Corporation av Simon Zadec. Affärs-

39 Roddick, A; Business as Unusual; Thorsons; 2000.
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samhällets och företagens roll är en av det nya århundradets viktigaste frågor, hävdar 
han. Företagens både positiva och negativa påverkan på samhället kommer att bli allt 
större. 

Företagen kommer att gå från en defensiv till en offensiv roll avseende hur de agerar 
i förhållande till de samhällen som de är beroende av. De måste därför vara skyldiga att 
redovisa hur de tar detta ansvar. Sociala och miljömässiga mål kommer att bli en del av 
deras affärer40. 

Optimism
Bjørn Lomborg, dansk stats- och miljövetare, ifrågasätter i The Skeptical Environmenta-
list (2001) den ofta rådande pessimistiska synen på möjligheterna att lösa våra problem. 

Vi har gjort, och gör, stora framsteg på nästan alla hållbarhetsområden, hävdade han. 
Det finns anledning att vara optimistisk avseende teknikutvecklingens möjligheter att 
lösa våra framtida problem. Att vara pessimistisk leder till felaktiga prioriteringar och 
beslut, inte minst politiskt41. 

Pelarna definieras
2002 hölls The World Summit on Sustainable Development i Johannesburg i Sydafrika. 

191 länder deltog, 100 stats- och regeringschefer var närvarande. Näringslivet var 
representerat av mer än 2 000 personer. 

Här fastslogs återigen vikten av att hållbarhet och utveckling ses som parallella 
begrepp. Hållbarhet, konstaterade man, har blivit ett koncept, ett mål och en rörelse för 
mängder med organisationer. 

I samband med konferensen antogs ett synsätt avseende hållbarhetsbegreppets indel-
ning, eller som det kom att heta; tre pelare. 

Dessa var: 

• ekonomisk, 
• social 
• miljömässig 

hållbarhet. 

40 Zadec, S; The Civil Corporation; Earthscan Publications; 2001.
41 Lomborg, B; The Skeptical Environmentalist; Cambridge University Press; 2001.
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The World Summit konstaterade att ”vi har ett gemensamt ansvar för att förverkliga 
dessa – lokalt, regionalt, nationellt och globalt.” Denna indelning har därefter blivit 
något av standard och citeras flitigt. 

Så här i efterhand tyder mycket på att pelaren social hållbarhet varit den svåraste att 
definiera. Mängden alternativa förslag på definition är stort. 

Några hävdar att ekonomisk och social hållbarhet står i ett motsatsförhållande till 
varandra. Andra konstaterar, lite mjukare, att välfärd inte nödvändigtvis leder till väl-
befinnande. Flertalet tänkare verkar dock se ekonomisk hållbarhet som en tillgång och 
kanske rent av ett villkor för att uppnå social hållbarhet. 

2002 kom Cradle to Cradle av arkitekten William McDonough och kemisten Michael 
Braingart. De förespråkar stärkt fokus på vad de kallar yttre effektivitet, eco-effective-
ness, snarare än som hittills på inre effektivitet, eco-efficiency. 

De definierade eco-effectiveness som att skapa produkter som maximerar det posi-
tiva, snarare än att minimera det negativa. 

Alla effekter av produktion och produkter ska återinvesteras i antingen naturens 
kretslopp eller i det industriella kretsloppet. De kallar detta reuse. 

Istället för ett triple bottom line-tänkande som mäter vad som redan skett, borde vi 
arbeta med ett triple top line-tänkande som fokuserar på hur vi utformar våra framtida 
lösningar. Kan vi exempelvis skapa byggnader som likt träd skapar mer energi än vad de 
förbrukar, frågar de sig42. 

Är företag bra eller dåliga?
Juristen Joel Bakan är kritisk mot företag i The Corporation (2004). Enligt lagen ska före-
tag gynna sig själva och sina ägare. Det gör de allt för ofta utan moraliska betänkligheter 
och liknar därför psykopater. 

Hänvisningar till CSR Corporate Social Responsibility syftar i allmänhet till att dölja 
företags verkliga karaktär. 

De orsakar stora skador på samhällen, miljön och till och med för sina ägare (i form av 
omfattande finansiella kriser). Därför kan de till och med vara självdestruktiva. Genom 
avregleringen är de ännu friare att agera i riktning mot sin egen självdestruktion. 

Företag måste snabbt bli vad de än gång var, hävdar Bakan; institutioner som gynnar 
det allmännas bästa43. 

42 McDonough, W & Braungardt, M; Cradle to Cradle; North Point Press; 2002.
43 Bakan, J; The Corporation; Constable; 2004.
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Den indiske forskaren C.K. Prahalad är ännu en i raden av tänkare som vill lyfta fram 
näringslivet som resurs. Han uppmanar företag i The Fortune at the Bottom of the Pyra-
mid (2004) att se människorna i tredje världen som entreprenörer och konsumenter – 
inte som eviga offer i behov av hjälp. 

Fattiga utgör en signifikant marknad. För att kunna ta vara på denna potential måste 
företag anpassa sina affärsmodeller till lokala förhållanden. Det kommer att kräva inno-
vationer avseende produkternas design, marknadsföring och hur produkterna distribu-
eras. Det ställer också krav på att en mängd myter om fattiga överges; att fattiga ses som 
kreditrisker, att de bara är intresserade av låg kvalitet till lägsta möjliga kostnad, etc44. 

Sir Bob
2005 anordnades Live 8 på temat Make Poverty History med Bob Geldof45 som en av 
arrangörerna. Live 8 utgjordes av en serie rockkonserter som hölls i vart och ett av de så 
kallade G8-länderna. G8-gruppen består av åtta stora industrialiserade ekonomier. 

Tidpunkten för Live 8 valdes för att sammanfalla med G8-mötet, men markerade 
också 20-årsjubileet av Band Aid. 

Live 8 uttryckte oro över globaliseringens effekter och förespråkade skuldavskriv-
ning, bistånd och handelsregler som gynnade den tredje världen. 

Men Live 8 ville också vara en fredlig motvikt till de våldsamma upplopp och protes-
ter som globaliseringen orsakat (jämför med Battle of Seattle ovan). 

Oron över kapitalismen fortsätter
2005 kom ännu en bok som diskuterar kapitalismen: Capitalism as if the World Matters 
av Jonathan Porrit. Han tycker att utvecklingen går från dåligt till ännu sämre. Miljö-
rörelsen har förlorat kampen om människornas hjärtan och intellekt. ”Capitalism is the 
only game in town”, skriver han. 

Om vi ska få till stånd en förändring så måste förändringen efterfrågas. Och det 
lyckas vi inte med genom hot om undergång. 

Människor vill få det bättre. Vi måste därför erkänna kapitalismen som det system 
som kan förverkliga drömmen om hållbarhet. Men det ställer krav på en utvecklad, 

44 Prahalad, C K; The Fortune at the Bottom of the Pyramid; Wharton School Publishing; 2004.
45 Som adlades för detta och blev Sir Bob.
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intelligent och elegant form av kapitalism. Definitionen på vad vi betraktar som kapital 
måste utvidgas46.

Stuart L Hart, världsberömd forskare på hållbarhetsområdet sammanfattar vad många 
tidigare gett uttryck för, i Capitalism at the Crossroad (2005): Affärsvärlden vill ha en sta-
bil miljö som reducerar osäkerheten. Om den ska få som den vill är det dags att reagera. 

Kapitalismen måste bli mer godartad. En egenskap som Hart efterfrågar är en kapita-
lism som är känslig för lokala samhällen. 

Företag behöver inte, som många trodde på 1970- och 1980-talen, offra sina vinster för 
att bli mer godartade. De kommer snarare att tjäna på det47. 

Naturvetaren Jared Diamond studerar i Collapse 2005 en rad historiska samhällens 
undergång med syfte att vi ska lära oss av historien. 

Undergången kan vara (1) ekologisk, men också (2) social, beroende på ”vänner och 
fiender”. 

Det finns en tredje orsak: (3) Den egna eliten. Risken är att denna ser sig som frikopp-
lad från sammanhanget. Därmed inser den inte allvaret och behovet av snabba åtgärder. 
En annan risk är att eliten fokuserar på ett fåtal problem och bortser från helheten48. 

Växthuseffekten blir allmänt känd
2006 var året då växthuseffekten uppmärksammades av mer eller mindre alla. Katalysa-
torerna var författaren George Monbit i boken Heat och USA:s före detta vicepresident 
Al Gore i boken och filmen An Inconvenient Truth. 

90 procent av koldioxidutsläppen måste vara borta 2030. Detta är möjligt med existe-
rande teknologi. Allt hänger därför på den politiska viljan, skriver Monbit49. 

Året efter (2007) konstaterar ekonomen och matematikern Nicholas Stern i The Econo-
mics of Climate Change att det fortfarande är möjligt att undvika de värsta effekterna av 
klimatförändringen. 

Kostnaden, 1 procent av världens BNP, är väldigt mycket lägre om vi agerar nu än om 
vi väntar. Dessutom kommer krav på att bekämpa växthuseffekten att ge upphov till nya 
affärsidéer som stimulerar näringslivet50. 

46 Porrit J; Capitalism as if the World Matters; Earthscan Publications; 2005.
47 Hart, S L; Capitalism at the Crossroads; Wharton School Publishing; 2005.
48 Diamond, J; Collapse; Viking Books; 2005.
49 Monbiot, G; Heat; Allen Lane; 2006 och Gore A; An Inconvenient Truth; Bloomsbury Publishing; 

2006.
50 Pearce; When Rivers Run Dry; Beacon Press; 2006.
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Två nya katastrofer
Kapitalismens kritiker fick ”vatten på sin kvarn” 2008 när banken Lehman Brothers i 
New York gick i konkurs. Dess skulder välte likt dominobrickor över på andra företag i 
en kedja som var svår att överblicka. Såväl privatpersoner som länder över hela världen 
drabbades hårt. Lågkonjunkturen skulle bli dramatisk och utdragen. 

Hollywoodfilmen Inside Job 51 illustrerar hur Wall Street-kapitalismen hade påverkat 
kreditvärderingsföretag, regeringen och forskare på otillbörliga sätt. Medlen var lobby-
ister, personliga relationer och pengar. De ”oberoende forskarna”, exempelvis, var inte 
fullt så oberoende som omvärlden hade trott. 

Notan slutade, enligt filmen, på uppskattningsvis 20.000.000.000.000 USD.

I mars 2011 havererade kärnkraftverket Fukushima som en följd av en jordbävning och 
en tsunami utanför Japans ostkust. 

Olyckan klassificeras av internationella myndigheter som mycket allvarlig. Dess 
yttersta konsekvenser är när detta skrivs ännu okända.

Just nu?
”Tidsandan är mänsklighetens blinda fläck”. Det har historikern och ledamoten av 
svenska akademin Peter Englund konstaterat. Därför är det svårt att – när detta skrivs 
– veta vilka av senare års böcker och händelser som kommer att påverka vår framtida 
världsbild och synen på hållbarhet. Och därför avstår jag från att ens försöka. Åtmins-
tone för tillfället.

Slutsatsen av allt detta tänkande
Genomgången ovan rör sig 

• från vad som numera är självklart, till vad som fortfarande kan vara svårt att 
acceptera, 

• från vad som i historiens ljus visat sig vara rätt, till vad som i samma belysning 
visat sig vara fel, 

• från tankar med en passerad ”bäst-före-datum”, till vad som trots decennier på 
nacken fortfarande känns som färskvara. 

51 Charles Ferguson, Inside Job; 2010.
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Ingen kan hålla med om allt. Det vi tar avstånd från kan ändå göra nytta genom att 
tvinga oss att reflektera och formulera våra egna tankar. 

Debatten har – på gott och ont – pendlat mellan tro, tyckande och vetande i en mix 
som inte alltid är så tydlig för läsaren. 

Genomgången visar att tänkarna ofta är optimister. Lösningarna finns. Vi har råd. Det 
är inte för sent. 

Kapitalismen, marknaden, lönsamma företag och tekniken bejakas av de flesta. Dock 
inte på vilka villkor som helst. 

Många av de ovan refererade författarna rör sig på en mycket övergripande nivå. Det 
förklaras i sin tur delvis av en brist på helhetsperspektiv i det moderna samhället, som 
många upplevt. Det ligger sannolikt mycket i detta. I politiken förs en ständig och daglig 
kamp mellan sär- och samintressen. 

Men förverkligandet av hållbarhet kräver samtidigt att vi ökar våra kunskaper på en 
konkret och jordnära nivå. Hållbarhet måste till syvende och sist bli ett hantverk. 

Praktiskt taget varje fungerande lösning är teknikberoende. Därför måste vi sätta 
tekniken och de strukturer som styr tekniken i centrum om vi ska nå resultat. 

Här återstår mycket att göra! 
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Kapitlet handlar om hur långt världen kommit i hållbarhetsarbetet, att vi faktiskt 
åstadkommit en hel del och var det fortsatta arbetet måste ta vid.

Kapitlet inleds med en diskussion om demokrati och fred. Dessa bildar 
utgångspunkt för en analys av hur världen och Sverige just nu hanterar begreppen 
ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet.

•••
En planet mötte en gång en annan planet ute i rymden.

– Oj, du verkar inte må så bra, sa den ena planeten.
– Nej, svarade den andra, jag har homo sapiens.
– Det har jag också haft. Var inte orolig. Det försvinner snart.

Roligt? Javisst! Rättvisande? Nja! 
Mänskligheten har förvisso orsakat både sig själv och jorden stora problem. Men vi 

har också visat att vi, åtminstone delvis, kan hantera dem. Vi har, tvärt emot vad många 
tror, varit relativt framgångsrika de senaste decennierna. I många avseenden är världen 
faktiskt därför bättre än någonsin. 

Det innebär inte att de gamla problemen är borta. Och dessvärre, en del av de problem 
vi har löst har tyvärr gett oss nya. 

Men lösta problem ger oss självförtroende och resurser att ta oss an de nya utma-
ningar som alltid kommer att finnas. Så har det alltid varit. Och så kommer det att förbli. 

Krångligt? Tveklöst! Intressant? Absolut! 

Syftet med detta kapitel är att diskutera var vår generation befinner sig i förhållande till 
hållbarhetsbegreppet. 

En sådan analys är visserligen näst intill omöjlig. Komplexiteten är smärtsam. 

3
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 Sambanden är många och förändringstakten hög. Varje försök till analys kan beroende 
på de valda perspektiven kritiseras för att vara subjektiv. 

Ändå tror jag att ett försök, trots bristerna, kan ha ett värde. Så …

Give peace a chance
Efterkrigstidens generationer bestämde sig, som vi kunde konstatera i föregående kapi-
tel, tidigt för en värld i fred. Det ohållbara med repetitiva världskrig, åtföljande död och 
ständig återuppbyggnad av byggnader och infrastruktur blev till slut allt för uppenbar. 

Hur åstadkommer vi fred? 
Jo, det enklaste svaret är; med demokrati. Demokratier har visserligen startat krig. 

Men bara mot diktaturer. Två demokratier har ännu aldrig krigat med varandra. 
Enligt Economist Intelligence 2010 är 26 av jordens länder numera fullvärdiga demo-

kratier. Ytterligare 53 länder klassificeras som ”demokratier med en anmärkning”. De 
svårklassificerade hybriderna, mellan demokrati och diktatur, uppgår till 33. Som dikta-
turer räknar The Economist 2010 55 länder. 

De fullvärdiga demokratierna hyser därmed 12 procent av jordens befolkning. ”Demo-
kratier med en anmärkning” hyser 37 procent och hybriderna 14 procent. 37 procent av 
jordens medborgare lever i en diktatur. 

Ungefär hälften av dem är kineser. De hårdaste diktaturerna finns i ett område från 
centrala Afrika via mellersta östern till länderna runt Afghanistan (Illustration 1). 

Mest glädjande är trenden. 1942 levde 10 procent av jordens befolkning i länder med en 
viss grad av demokrati. 1987 uppgick denna siffra till 55 procent. Efter Berlinmurens fall 
1989 har siffran ökat till närmare 65 procent (Illustration 2). 

Det mesta tyder på att de allt färre diktaturerna fortsätter att försvagas. De diktaturer 
som finns kvar, blir allt mer isolerade. Isoleringen undergräver deras ekonomiska och 
moraliska styrka. Mycket tyder på att de förr eller senare kommer att falla samman av 
egen kraft. 

Fungerar då hypotesen att demokratier motverkar krig? 
Ja, det mesta tyder på det! Trenden går mot allt färre krig och, därmed, mot allt färre 

döda i krig (Illustration 3). 

Därmed är den grundläggande förutsättningen för ett hållbart världssamhälle – 
 demokrati och fred – på väg att uppfyllas. Och därmed kan vi gå vidare i utvecklingen.
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52 www.wikipedia.com 2014.
53 www.systemicpeace.org 2014.

Illustration 1:  Demokratins utbredning52. Ljusare färger indikerar demokrati och mörkare diktatur.

Illustration 2:  Demokratins utbredning under efterkrigstiden53.
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Låt oss i det följande studera var vi befinner oss i termer av de tre pelare som bär hållbar-
hetstanken: ekonomi, socialt och miljö.

Hållbarhetens ekonomiska pelare
När vi ”ger freden en chans” får vi tid över till välfärd. Välfärd kräver resurser. Resurser 
måste produceras innan de kan konsumeras. Produktionen möjliggörs av naturresurser, 
arbete och kapital55. 

Men det räcker inte med produktion. 

Det verkliga lyftet för ekonomin är handel. Handeln möjliggör stordrift och specialise-
ring. De länder som är bäst på att producera en viss typ av varor eller tjänster kan – tack 
vare handeln – ägna sig åt detta. För pengarna de tjänar på handeln kan de utveckla det 
de redan är bra på så att de blir ännu bättre. Pengarna kan dessutom användas till att 
köpa sådant som landet är mindre bra på att producera. Det gynnar välfärden i både 
det köpande och säljande landet. Varuproduktionen i världen ökade från år 1960 till 

54 International Peace Research Institute, Oslo/Centre for the Study of Civil War
55 Se Källström, Anders; Ekonomi för tänkare; Dola Förlag; 2014.
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Illustration 3:  Antal döda i krig.54
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Illustration 4:  Världshandel och -produktion56.
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2000 drygt fyra gånger. Under samma period ökade världshandeln mer än tio gånger 
(Illustration 4)! 

Världshandeln ökade vid 1970-talets början. Uppbyggnadsarbetet efter andra Världskri-
get var då relativt klart. Fabrikerna och infrastrukturen hade återskapats. En ny genera-
tion arbetskraft, utbildad i teknik, språk och ekonomi (snarare än i att kriga), gjorde sin 
entré på arbetsmarknaden. 

Nästa stora lyft för världshandeln kom vid slutet av 1980-talet och i början av 1990-talet. 
Det finns två förklaringar: 

Den ena är järnridåns fall. Dess fall hade ett stort egenvärde. Järnridån var ett hinder 
för nästan allt positivt. 

Men järnridåns fall inspirerade dessutom till att andra sorters gränser reducerades, 
ja, i vissa fall nästan eliminerades. Nations-, kommun-, språk-, valuta-, lagstiftnings-, 
ämnes-, vetenskaps-, bransch-, köns-, generations-, ideologi-, teknikgränser är alla 
exempel på detta. Nuvarande generationers bidrag till historien är i hög grad att ta bort 
gränser som tidigare generationer byggt upp.

56

56 WTO 2005.
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Den andra förklaringen är internet. Internet började spridas ungefär när järnridån 
föll. Internets utbredning skulle i det närmaste komma att explodera knappt tio år senare 
och det fortsätter fortfarande att expandera kraftigt.

Sammantaget innebar dessa båda företeelser att vi eliminerade gränser så att vi kunde 
utveckla våra relationer. Det motverkade, och motverkar förstås fortfarande, konflikter 
till förmån för samarbete, inte minst på det ekonomiska området. 

WTO, World Trade Organization, som bildades 1995, är ett uttryck för detta. Organi-
sationen ska gynna världshandeln. WTO har nästan alla länder på jorden som medlem-
mar. Bland förhållandevis få undantag finns länder i ett område från nordöstra Afrika 
till Afghanistan (Illustration 5). 

I bästa fall är WTO vår nya fredsrörelse!

Handeln ligger idag till grund för 60 procent av världens produktion. Det kan jämföras 
med 30 procent så sent som 1981. Men vi kan inte vara nöjda. Utvecklingen måste fort-
sätta. För att handeln ska komma alla länder till del måste alla hitta något som de kan 
bättre än flertalet andra. Det är givetvis svårt. Konkurrensen är hård! 

Men det finns anledning att vara hoppfull. Utvecklingsländerna har en starkt växande 
andel av världshandeln. Denna skaffar de sig genom att initialt erbjuda billig arbetskraft. 
Arbetskraft som tack vare inkomsterna kan bli allt mer avancerad och därmed konkur-
renskraftig.

57

57 International Peace Research Institute, Oslo/Centre for the Study of Civil War.

Illustration 5:  WTO:s medlemsländer (svart).57
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Det i sin tur påverkar både välfärdens utbredning och maktförhållandena på jorden. 
Kina är väl det bästa exemplet på detta.

Välfärdens utbredning
Kommer den allt starkare ekonomin världens medborgare till del? 

Statistiken visar att så är fallet. Vi har allt färre fattiga på jorden. Särskilt tydligt är 
detta om vi ser till de fattigas andel av Jordens befolkning. Visserligen ökar de rika sina 
förmögenheter fortare än de fattiga. Och det finns de som tycker att ökade skillnaderna 
förtar värdet av det minskande antalet fattiga. 

Men det finns också de som hävdar att det alltid är någon som måste bli rik först. ”Om 
det regnar på prästen så stänker det, förr eller senare, på klockaren”.

Världens tre största ekonomier är USA, Kina och Japan. Kina förväntas gå om USA 
inom en relativt snar framtid. 

Världens fattigaste länder finns i ett band från centrala Afrika via Afghanistan till 
Pakistan. Oljeländerna runt Persiska viken, som Saudiarabien och Förenade Arabemira-
ten, är förstås undantag58. Detta framgår av illustration 6.

58 IMF 2005.
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Illustration 6:  Världens största ekonomier.
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Om vi vill förstå hur välfärden är fördelad så räcker det inte att jämföra ländernas totala 
produktion. Vi måste dessutom beakta hur många invånare varje lands ekonomi ska 
försörja. Befolkningens utbredning framgår av illustration 7 nedan.

Genom att dividera ett lands produktion av varor och tjänster (Illustration 6) med anta-
let invånare (Illustration 7) får vi måttet BNP (produktion) per capita (per medborgare) 
(Illustration 8 nedan). Detta är det oftast tillämpade måttet på ett lands ekonomiska 
framgång. 

Högst BNP per medborgare59 finns i Nordamerika, Västeuropa, Japan och Australien. 
Lägst BNP per medborgare hittar vi återigen i Centralafrika och i länderna runt Indien.

Men inte ens detta mått är en garanti för att vi ska veta om välfärden når fram till 
enskilda individer. För att ta reda på detta har FN60 utvecklat ett Human Development 
Index (HDI). Det beaktar, bland annat, befolkningens livslängd och utbildningsnivå. 

HDI visar, glädjande nog, att jorden befolkning verkligen har fått det bättre. Medel-
livslängden exempelvis är avsevärt högre än någonsin. De geografiska skillnaderna är 
dock fortfarande stora. Det framgår av illustration 9 nedan. 

59 Enligt IMF 2006.
60 UNDP.

Illustration 7:  Var bor jordens medborgare?
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Illustration 8:  BNP per medborgare.

Illustration 9:  Human Development Index. Sammanvägning av förväntad livslängd, utbildning och BNP.61 

61

61 FN.
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Allra mest glädjande är återigen riktningen. Antalet länder med växande HDI-tal ökar, 
visserligen sakta, men till synes säkert (Illustration 10). 

Det finns, trots framgångarna mycket kvar att göra: Uppskattningsvis 34 miljoner 
människor (0,4 procent av Jordens befolkning) svälter och törstar ihjäl varje år. En mil-
jard människor (13 procent) lider av näringsbrist och av vattenrelaterade sjukdomar. 

De ekonomiska utmaningarna
Utvecklingsländernas ekonomiska framgångar följs i ”väst”. Vår del av världen utsätts 
numera för hård konkurrens från länder som Brasilien, Ryssland, Indien och Kina, de så 
kallade BRIC-länderna. BRIC-länderna gör allt oftare vad vi gör lika bra, men billigare. 

Fler före detta fattiga länder står sannolikt snart på tur att bli ett BRIC-land. Vietnam, 
Indonesien och delar av Afrika kan vara på rätt väg. 

Kommer vi i vår del av världen att hävda oss? Kommer vi att kunna behålla våra kunder? 
Kommer vi att kunna finansiera vår välfärd?

En lång rad västländer klarar det dåligt. Dit hör de så kallade PIIGS-länderna Portu-

Andel av världens länder med HDI-tal >0,5
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Illustration 10:  Utvecklingen av HDI över tid.
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gal, Italien, Irland, Grekland och Spanien. Andra länder, som Slovenien, Frankrike och 
Belgien, kan stå på tur att bli ett PIIGS-land. 

Väljarna i dessa demokratier förväntar sig välfärd som de själva inte kan finansiera 
med egen produktion. I vissa fall förväntar de sig dessutom offentlig välfärd utan att vilja 
betala (tillräckligt med) skatt. Politiker, som vill bli omvalda, har i vissa fall löst detta 
genom lån. 

En aningslös och kanske girig finanssektor i omvärlden, säger ja till dessa lån, trots 
låntagarnas växande skulder. Till slut visar sig situationen ohållbar… Kreditgivarna 
vägrar bevilja fler lån. Och de av lån beroende låntagarna och deras medborgare börjar 
chockade få panik, en panik som också blir långivarnas när lånen inte amorteras. Pro-
testerna ökar när förtroendet för politikerna minskar. Demokratin krackelerar. 

Svenska såväl politiker som företagsledare är oroade över vad som händer. Både BRIC- 
och PIIGS-länderna hotar, om än på olika sätt, vårt lands ekonomiska hållbarhet. 
BRIC-länderna genom att ”ta ifrån oss” kunder. Men det är viktigt att inte dra några 
förenklade slutsatser. Svenska konjunkturbedömare ställer, när detta skrivs, samtidigt 
stora förhoppningar på BRIC-länderna som tillväxtmotorer för svensk tillväxt!

PIIGS-länderna hotar utvecklingen genom att inte kunna betala tillbaka sina skulder. 
De tvingar oss att hjälpa dem med både skuldavskrivningar och bidrag för att vi ska 
kunna behålla den politiska stabiliteten i vår del av världen. 

Våra möjligheter kan, i alla dessa perspektiv, bara säkerställas genom en robust 
och hållbar produktionsapparat som tillverkar, för världsmarknaden, attraktiva 
produkter. 

Låt mig återkomma till detta i bokens andra del.

Är svensk ekonomi hållbar?
Det finns, trots problemen ovan, anledning att vara optimistisk beträffande den fortsatta 
(relativa) hållbarheten i svensk ekonomi: 

2010 låg Sverige på 11:e plats av 34 OECD-länder med en köpkraftsjusterad produktion 
(BNP) per medborgare på 281 165 svenska kronor. Rikast var Luxemburg med 621 252 
kronor. Näst rikast var Norge med 412 343 kronor. 

Trenden är uppåtgående. Sveriges ekonomi är sedan 1990-talet allt mer välskött. 
Omvärldens förtroende är stort och växer. Vår handel är i hög grad dessutom riktad mot 
länder som har en stark ekonomi. 
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Det finns en lång rad andra indikatorer på att svensk ekonomi tycks vara hållbar:
I Innovation Capacity Index62 kommer Sverige på första plats av 131 länder (2010-11). 

Indexet försöker bedöma förutsättningarna för innovationer genom att titta på ett 50-tal 
indikatorer. Sverige kommer på första plats avseende institutionell miljö samt anpass-
ning och användning av informations- och kommunikationsteknologier. Sverige anses 
ha bra styrning och ett utbrett telefon-, internet-, data- och tv-användande. Sverige ham-
nar på andra plats avseende mänskligt kapital, utbildning och social inkludering samt 
forskning och utveckling. Bra utbildning, jämställdhetspolicyer och infrastruktur för 
forskning och utbildning är förklaringarna till detta. 

Detta kan jämföras med Global Innovation Index63. Här kommer Sverige 2011 på andra 
plats av 132 länder. Förstaplatsen hålls av Schweiz. INSEAD konstaterar att innovation 
alltid har varit viktig för ett lands framgångar, såväl ekonomiskt som intellektuellt och 
socialt. 

Innovation Capacity Index och Global Innovation Index ovan kan i sin tur jämföras 
med Innovation Union Scorecard64. I detta hamnar Sverige på första plats av 27 under-
sökta länder.

Världsbankens Knowledge Economy Index placerar Sverige på andra plats av 146 länder 
(2008). Detta index syftar till att jämföra länder avseende hur långt in i kunskapsekono-
min länderna lyckats ta sig. Förmågan att både generera och ta till sig kunskap värderas. 
Danmark kommer på första plats. Nordvästeuropa, Australien och Nordamerika rankas 
generellt sett högt. De asiatiska ekonomierna kommer än så länge längre ner på listan. 
Taiwan hamnar på 17:e, Japan på 19:e, Hongkong på 26:e och Sydkorea på 31:a plats. 

World Economic Forum upprättar sedan 30 år tillbaka en Global Competetiveness 
Report. Förutsättningarna för konkurrenskraft vägs samman. Utbildning, hälsa, 
teknologiska framsteg, ekonomisk stabilitet, management, institutionernas kvalitet, 
infrastruktur, reglering, korruption och marknadens effektivitet är exempel på sådana. 
I denna analys hamnar Sverige 2011–2012 på tredje plats av 140 medverkande länder. 
Singapore tar den andraplats som Sverige hade i närmast föregående mätning. Sverige 
följs av Finland, USA, Tyskland och Holland. Grekland faller och hamnar på 90:e plats. 

IMD Business School gör, som jämförelse, en World Competitiveness Yearbook. 2011 
ligger Sverige på plats 4 av 59 undersökta länder.

Världsbanken studerar hur lätt det är att göra affärer. Detta mäts med hjälp av ett 
Easy Doing Business Index. Faktorer som undersöks är bland andra hur lätt det är att 

62 European Business School.
63 www.insead.edu
64 EU.
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starta ett företag, få byggnadstillstånd, anställa, få lån, skydda investerare, handla över 
nationsgränser och slutföra en affär. 

Sverige kommer 2012 på plats 14 av 183 länder. Trenden är positiv för vår del. De 
senaste fyra åren har Sverige klättrat från plats 17. Bäst är Singapore. Länder i Afrika 
finns längst ner på listan.

I World Economic Forums Global Enabling Index ligger Sverige 2010 på fjärde plats av 
125 studerade länder.

Sverige som varumärke kommer enligt Anholt GfK Roper på plats 10 av 50 undersökta 
länder 2010.

Är då allt bra? Nej! Sveriges relativt sett största problem är skolan och ungdomsarbets-
lösheten. Båda drabbar, dessvärre, den uppväxande generationen. 

OECD studerar skolan i form av den så kallade Pisa-undersökningen. Sverige hamnar 
i den senaste undersökningen65 nära botten när det gäller exempelvis matematik och 
naturvetenskap. Och vad värre är; riktningen är negativ. 

Nedgången är störst hos redan svaga elever. Bland dem som är födda utomlands sak-
nar varannan elev de kunskaper som krävs för att tillgodogöra sig annan kunskap. 

Ungdomsarbetslösheten är det andra stora problemet. I november 2013 var 140 200 
ungdomar 15–24 år arbetslösa66. 

Det innebär att ungdomsarbetslösheten uppgick till nästan 23 procent. I januari 2001 
var den, som en jämförelse, 15 procent. 

Utvecklingen tyder på att ungdomsarbetslösheten bara delvis beror på konjunkturen. 
Förklaringen är istället att svenska arbetsgivare föredrar något äldre arbetskraft. 

Hållbarhetens sociala pelare
Den ekonomiska utvecklingen orsakar samtidigt problem. Stora problem. Det räcker 
inte att vilja. Vi måste orka. Även individen ska hålla. Det gäller både kollektivt och 
individuellt. Social hållbarhet handlar i hög grad om säkerhet, hälsa och trivsel.

Först bli vi fler…
Minskad barnadödlighet och högre livslängd är uppenbara bevis på att jordens befolk-
ning får det bättre. 

65 Publicerad i december 2013.
66 www.ekonomifakta.se 2013.
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De innebär också att vi blir fler. I månadsskiftet oktober/november 2011 passerade 
jorden sju miljarder invånare. Så sent som 1959 var vi cirka tre miljarder. Ökningen från 
sex till sju miljarder tog tolv år. FN räknar med att vi blir nio miljarder år 2044. 

Ett problem är att befolkningsökningen fördelas ojämnt. Asien förväntas öka sin 
befolkning mellan 2005 och 2050 2,7 gånger. Det innebär en ökning från knappt två till 
drygt fem miljarder. Afrika förväntas under samma period fördubbla sin befolkning till 
nästan två miljarder. Nordamerika ökar under denna period sin befolkning med drygt 
30 procent och Sydamerika med 40 procent. 

Europa, däremot, förväntas minska antalet medborgare från 728 till 653 miljoner 
(Illustration 11). En konsekvens av detta är att maktbalansen mellan jordens invånare 
förändras. 

1,3 miljarder kineser, liksom ungefär lika många indier, kan naturligtvis inte förstå 
varför de ska ha mindre att säga till om än exempelvis EU:s cirka 500 miljoner invånare. 

Antalet engelsktalande i Kina är snart fler än antalet engelsktalande i USA. ”Bad 
English” är större än något annat språk på jorden. Många anser att jordens medborgare 
förstår ”Bad English” bättre än de förhållandevis få som är uppväxta med ”Good Eng-
lish”. Oavsett om det är sant eller inte; kineserna kan allt oftare uttrycka sina åsikter på 
ett språk som resten av världen förstår. Och kommer att göra det…

Dessutom Kina examinerade 2012 dubbelt så många akademiker som USA. Den intel-
ligentaste kvartilen i Indien är redan större än hela USA:s befolkning och talar sedan 
länge god engelska67.

Hösten 2011 fick vi uppleva att ett utvecklingsland som Kina ombads stödja valuta-
fonden IMF för att denna ska kunna rädda hårt skuldsatta ekonomier i Europa, som 
Grekland. 

Kombinationen av ekonomi och demografi förändrar med andra ord världen. Snabbt!

Sedan blir vi färre
Men så småningom kommer befolkningsexplosionen sannolikt att ebba ut. Istället blir 
vi färre. Det skapar också problem.

Om en befolkning ska behålla sin numerär måste varje kvinna föda i genomsnitt 2,1 
barn (den så kallade reproduktionsnivån). 1950 uppgick den globala reproduktionsnivån 
till fem barn per kvinna. Vid millennieskiftet var den 2,7. 2050 beräknas den vara 2,05. 

67 Baserat på att Indien, befolkningsmässigt, är mer än fyra gånger så stort som USA.
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Därmed är förutsättningen för en befolkningsminskning, en mansålder senare runt år 
2100, grundlagd (Illustration 12). 

Förklaringen är att den ökade ekonomiska välfärden ersätter den trygghet som ett 
stort antal barn gav föräldrarna när landet tidigare var fattigt och saknade välfärdssys-
tem. 

I Sverige är reproduktionsnivån för närvarande 1,7. Det betraktas som en relativt sett hög 
siffra för utvecklade länder. 1,7 innebär ändå att vi bara delvis reproducerar oss. 

Därför är även Sverige på väg mot väsentliga problem. Mellan 1995 och 2025 ökar 
antalet svenskar som är yngre än fem år med 0,25 procent per år. Antalet svenskar över 
65 år ökar med 2,6 procent per år. Antalet nya pensionärer ökar alltså ungefär tio gånger 
fortare än antalet 0-till-5-åringar. 

De som ännu inte fyllt 20 utgjorde 2010 40 procent av befolkningen. 2025 har de mins-
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kat till 32 procent. Äldre som måste ha hjälp för att klara sig uppgick 1955 till 10,5 procent 
av befolkningen. 2025 förväntas de vara 31 procent. 

Det är därför som vi uppmanas att skjuta på pensionsdagen.

Flera länder ute i världen ligger redan idag nära en reproduktionsnivå kring 1. Det inne-
bär att befolkningen i dessa länder halveras för varje generation om inte reproduktionen 
kompletteras med invandring. 

Om invandringen ska vara ekonomiskt meningsfull måste invandrarna få arbete 
och betala skatt. Det är ju bara då de kan försörja den i övrigt åldrande och infödda 
befolkningen. Tyvärr är integration svårt. Arbetslösheten tenderar att vara hög bland 
invandrare.

Dessutom är det inte självklart att den rika världen ska hämta arbetskraft från fattiga 
länder. Om vi lockar hit arbetsföra i fattigare länder, vem ska då ta hand om de äldre i 
deras hemländer? I många u-länder förväntas antalet gamla, tack vare den allt starkare 
ekonomin, öka med 300 procent fram till 2025.68

Det är inte självklart att produktionen kommer att räcka. Såväl den pågående befolk-

68 FN.
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ningsökningen som förväntade befolkningsminskningar ställer stora krav på att försörj-
ningssystem över hela världen byggs och sköts på ett hållbart sätt. 

Från landsbygd till stad
Befolkningsförändringarna har fler konsekvenser för hållbarheten än så. Befolkningen 
flyttar inom länderna. Flytten från landet till storstäderna har pågått länge, och gör så 
över hela världen. Många, exempelvis svenska glesbygdskommuner, har haft en nettout-
vandring praktiskt taget vartenda år i över ett sekel. 

Sedan slutet av 00-talet bor mer än hälften av jordens befolkning i storstäder. Lev-
nadsstandarden är ofta högre i storstäderna än på landet. Konsumtionen på Kinas lands-
bygd, exempelvis, ökade visserligen under åren 1990 till 2010 med 400 procent, men vad 
hjälper det när välfärden ökade med 700 procent i Kinas storstäder!? 

Intresset för de stora städerna märks redan hos de unga. Antalet svenska gymnasister 
som pendlar från mindre till större orter för att gå i skolan har ökat från 25 procent till 
33 procent under perioden 2004 till 201069. 

Enligt tankesmedjan China Development Research Commission kommer urbanise-
ringsgraden i Kina att öka från dagens 47 procent till 65 procent fram till 2030. Kina 
kommer på kort tid att få 400 miljoner nya stadsbor.

Vissa städer i världen anses vara så attraktiva att de betraktas som nav i den ekonomiska 
utvecklingen70. Städers attraktivitet mäts71 i form av The Global City Index. 

Klassificeringen av städer görs i tio grupper från Alfa++ till Gamma-. Världens så 
kallade World Cities 2010 (Alfa++ och Alfa+) finns i första hand i Europa, på de ameri-
kanska väst- respektive östkusterna samt i östra Asien. Av 47 så kallade Alfastäder är tio 
amerikanska. En är engelsk (London). Två är kinesiska (Shanghai och Beijing). 

Stockholm ligger enligt detta index på 23:e plats av 65 medverkande städer och klas-
sificeras som en Beta+stad (den femte gruppen uppifrån). Den andra svenska staden 
som finns med i klassificeringen är Göteborg som klassificeras som en gammastad (den 
tionde gruppen). Malmö, som saknar egen klassificering, har stor glädje av närheten till 
Köpenhamn som ligger i samma grupp som Stockholm.

En stads ställning kan givetvis inte tas för given. En inte alltför vild gissning är att vi 
kommer att se allt fler asiatiska städer på denna lista inom kort, inte minst i Kina. 

69 Skolverket 2011.
70 Edward Glaser, Stadens Triumf; SNS Förlag; 2012.
71 Foreign Policy Magazine.
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Men flytten till storstäderna sker inte av enbart sociala skäl. Förtätning, som det heter, 
är i hög grad attraktiv även ekonomiskt och ekologiskt. Den möjliggör effektiva och tids-
besparande liv och ett effektivt resursutnyttjande. Infrastrukturen i våra storstäder är 
väldigt väl utnyttjad, medan den ofta ligger öde på landet, för att ta ett exempel.

Den infrastruktur och samhällsservice på landsbygden, som fortfarande behövs av 
dem som bor kvar, blir samtidigt allt svårare att finansiera. 

Särskilt allvarligt kan detta bli för basindustrin som är beroende av en väl funge-
rande infrastruktur för tunga transporter. Kommer storstädernas väljare att betala för 
att landsbygdens infrastruktur ska underhållas? 

I storstäderna, å andra sidan, ökar belastningen på infrastruktur och samhällsservice. 
Den måste byggas ut och underhållas i en takt som åtminstone motsvarar tillväxten i 
befolkningen. 

Livsstilen förändras
Flytten till storstäderna påverkar individen. Storstaden både lockar och tvingar fram 
nya livsstilar: 

• Rörligt arbete byts mot stillasittande. 
• Fysiskt arbete mot intellektuellt. 
• Arbetstid byts mot fritid. 
• Långa avstånd byts mot korta. 
• Lugn byts mot stress. 
• Hårda prioriteringar av konsumtionen byts mot överkonsumtion. 
• Samvaro över generationsgränserna byts mot valet mellan en jakt på vänner 

eller ensamhet. 
• Egen aktivitet på livets i det närmaste alla områden byts mot specialisering. 

Etcetera. 

Allt detta får effekter för både ekonomi, miljö och hälsa och därmed hållbarheten. 

Tempo och komplexitet ökar. Enligt det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet 
fanns ungdomars tio mest efterfrågade jobb 2010 inte alls 2004. Livsstilscoach, webbre-
daktör, homestylist, nanoteknolog och stamcellsforskare är alla nya yrken. 

1970 ville 44 procent av svenskarna stanna på sina jobb hela livet. 2006 har denna 
siffra sjunkit till 26 procent. 

Vi verkar få våra önskemål uppfyllda. I alla fall om den amerikanska utvecklingen 
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kommer hit. 25 procent av de anställda i USA har haft sitt nuvarande jobb i mindre än ett 
år. 50 procent har haft sitt nuvarande jobb i mindre än fem år. 

Det är möjligt, säger det amerikanska arbetsmarknadsdepartementet, att dagens 
elever kommer att ha haft mellan 10 och 14 jobb innan de fyller 38 år. Konsult- och 
bemanningsföretag är ett uttryck för detta. Hur långt upp i åren orkar vi byta jobb med 
en sådan frekvens? 

Utvecklingen förändrar också våra liv privat. Var åttonde äktenskap i USA har inletts på 
internet. Hälften av alla äktenskap spricker. Antalet skilsmässobarn är stort. 

Många så kallade sociala medier har idag fler medlemmar än antalet medborgare i 
några av världens största länder. I mars 2013 hade t ex Facebook drygt 1 miljard aktiva 
användare. Det motsvarar ungefär befolkningsmängden i Indien.

”Communities” på internet konkurrerar med nationellt medborgarskap, klasstill-
hörighet och kanske fysiska vänner. Det finns undersökningar som tyder på att yngre 
tonåringars värderingar i olika länder i högre grad överensstämmer med varandra, än 
med de egna föräldrarnas värderingar. Det kan i sin tur innebära att nationella partier 
och andra traditionella opinionsbildare, på gott eller ont, tappar inflytande över opini-
onsbildning. Istället sker denna gränslöst på nätet av aktörer som inte alltid kommer att 
vara så lätta att identifiera av vare sig väljare eller granskande medier. Detta ser vi redan 
exempel på.

Individer som inte lyckas hävda sig i ett sådant – ibland bättre men, allt mer ”skruvat” 
– samhälle, får naturligtvis problem. Ändå måste alla försörja sig. 

Negativa livsstilar
Kriminalitet och korruption har en negativ korrelation med ekonomisk välfärd och håll-
barhet. När de korrupta stjäl mer än vad hederligt arbetande accepterar att bli bestulna 
på, slutar ofta de hederliga att anstränga sig. Då stagnerar givetvis ekonomin. 

I Europa hittar vi flest bedrägerier i de länder som är fattigast. Fattiga Bulgarien är 
exempelvis det land där EU:s byrå för kamp mot allvarliga bedrägerier har flest utred-
ningar (10,7 utredningar per miljon invånare). Detta kan jämföras med EU:s genomsnitt 
där motsvarande siffra är 0,8 och i Sverige där den är 0,372. 

Ett annat exempel är Italien, där brottsligheten mätt i pengar är sex gånger större än i 
det storleksmässigt jämnstora Storbritannien. Den kriminella sektorns andel av BNP i 

72 G-P 111027.



där vi är

70

Italien är 7,7 procent, vilket kan jämföras med 1,2 procent i Storbritannien. Motsvarande 
siffra i USA är 2,3 procent. I världen bedöms den vara 3,6 procent73. 

Hälsa
Hälsa är givetvis en central faktor för det sociala hållbarhetsbegreppet74. Den fysiska och 
psykiska hälsan beror på en rad olika faktorer som genetiska förutsättningar, uppväxt-
miljö, individens sätt att vara och bete sig på, den yttre miljön samt arbets- och livsmiljö. 

Det mest tillämpade måttet på hälsa är livslängd. Sverige ligger relativt högt jämfört 
med andra länder, dock inte högst (Illustration 13). 

Under de senaste 150 åren har villkoren för svenskarnas hälsa förbättrats dramatiskt: 
I slutet av 1800-talet dominerade infektionssjukdomar. Den framväxande ekonomin 

möjliggjorde ökade medicinska kunskaper och en allt bättre sjukvård. Detta minskade 
snabbt de infektionsrelaterade hälsoproblemen. 

Istället fick de så kallade vällevnadssjukdomarna allt större betydelse. Dit hör hjärt/
kärlsjukdomarna. Enligt Folkhälsoinstitutet minskar även dessa sedan slutet av 1900-
talet. 

Istället har vi kommit in i en tredje fas. Den präglas av så kallade tillitsbrist- och sam-
hällssjukdomar. Sjukdomar av psykosomatisk karaktär som emotionell dränering, kro-
nisk trötthet och diffus värk kan vara exempel. Dessa sjukdomar är kanske inte dödliga. 
Däremot skapar de stora problem för berörda individer, anhöriga och samhället. 

Människor måste känna att de har möjligheter. Om de förlorar hoppet utvecklar de en 
rad negativa beteenden. Dåliga matvanor, alkohol, droger, tidiga graviditeter, krimi-
nalitet och mycket annat ersätter självförtroende och optimism. Viljan att delta i den 
samhälleliga gemenskapen minskar. Därigenom skapas en, i ett hållbarhetsperspektiv, 
ond cirkel75. 

Därmed lämnar vi hållbarhetens sociala pelare och går vidare till dess ekologiska pelare.

73 www.unodc.org 2013.
74 Folkhälsoinstitutet, Öppna jämförelser, 2009.
75 Barnidge, Baker, Fitzgerald, Rose; Exploring community health through sustainable livelihoods 

 Framework, NIH Public Access, 2011.
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Hållbarhetens ekologiska pelare
Om nu jordens befolkning till övervägande del njuter av den ekonomiska utvecklingen, 
så är det mer komplicerat med naturen. 76

Naturen fyller fyra avgörande funktioner för människan. Den:

• ger oss det klimat som skyddar våra liv, 
• ger oss naturresurser utan vilka vi snabbt skulle dö,
• återvinner vårt avfall och 
• erbjuder miljöer för rekreation. 

En frisk mänsklighet måste, med andra ord, ha en frisk natur. Om naturen dör, dör vi. 

Naturen har dessutom ett påtagligt samband med en av hållbarhetsbegreppets pelare, 
ekonomin: 

• Föroreningar orsakar skador på människor och material. 
• Uppstädning efter utsläpp kostar enorma belopp. 
• Naturresurser – som exempelvis fisk, olja och färskvatten – riskerar att försvinna 

och omöjliggör i så fall de jobb, företag och hela branscher som är beroende av 
dessa tillgångar.

76 OECD; Health Data, 2008.

Kvinnor Medellivslängd Män Medellivslängd

Japan 85,8 Island 79,4

Frankrike 84,4 Schweiz 79,2

Spanien 84,4 Japan 79,0

Schweiz 84,2 Australien 78,7

Italien 83,9 Sverige 78,7
Australien 83,5 Canada 78,3

Finland 83,1 Italien 78,2

Island 83,0 Norge 78,2

Norge 82,9 Nya Zeeland 78,1

Sverige 82,9 Spanien 77,7

Illustration 13:  Västländers livslängd.76
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Det är i hög grad teknik som skadar miljön. Därför är det sätt på vilket vi utvecklar, 
använder, underhåller och avvecklar tekniken av enorm betydelse för naturen. 

Vilka är de stora miljöproblemen?
Produktion och konsumtion genererar utsläpp och avfall. Bådadera innehåller gifter. 
Många av dessa hamnar i det biologiska kretsloppet och riskerar, i vissa fall, att bli kvar 
där för lång tid. 

Gifter tas upp av växter. Växterna äts av djur. Många djurarter har drabbats hårt. 
Sverige, exempelvis, har förlorat 200 arter sedan mitten av 1800-talet. Vidare; gifter i 
grödor och djur hamnar förr eller senare i våra kroppar. Det orsakar sjukdomar. 

Luftföroreningar är ett exempel. De vållar sjuklighet, som allergi. De förkortar med 
stor sannolikhet dessutom den förväntade livslängden hos människor.   Halterna av 
partiklar och marknära ozon, exempelvis, bedöms vålla för tidig död för mer än 1 000 
svenskar varje år. 

Kväve och fosfor från bland annat avloppsutsläpp och jordbruk orsakar allvarliga mil-
jöproblem i vatten- och skogsområden. Övergödande ämnen transporteras också med 
vindarna och faller ner med regn och snö. 

Jordbrukets användning av gödsel ökade kraftigt efter andra världskriget. Därför 
är utflödet av fosfor och kväve till sjöar och kustområden betydligt större idag än vid 
1900-talets början. I genomsnitt passerar en tredjedel av kvävegödseln åkerjorden utan 
att komma till nytta, eftersom den inte tas upp av grödorna. Mer än hälften av detta 
överskott läcker ut i omgivande vatten och orsakar övergödning.

Vår tids mest debatterade miljöfråga är växthuseffekten. 
Courtesy of the IPCC konstaterar77 att koldioxidnivån är den högsta på 650 000 år. 90 

procent av denna beror på människans utsläpp. Jordens temperatur förväntas öka med 
mellan 1,8 och 6,4 grader fram till år 2100. Målet är att den inte ska öka med mer än 2 
grader. 

De fossila bränslena måste snabbt bli lika politiskt omöjliga som krig, slaveri och 
rökning, hävdar forskare78. Det kommer inte att bli lätt. 88 procent av världens energi 
kommer från fossila bränslen79.

77 Fourth Assessment Report; 2007.
78 Prugh, Tom; Getting to True Sustainability; Is Sustainability Still Possible?; State of the World 2013.
79 Princen, T, Manno, J P, Martin P; Keep Them in the Ground: Ending the Fossil Era; Is Sustainability Still 

Possible?; State of the World 2013.
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En tredje typ av problem är tillgången på naturresurser. Räcker resurserna så att vi klarar 
välfärden och kan överleva?

Mest diskuteras energiförsörjningen. Enligt många forskare80 ökar förbrukningen av 
olja fortare än vad vi upptäcker nya utvinningsbara oljekällor. 

Den omedelbara effekten är att oljepriset ökar. Det i sin tur tvingar fram alterna-
tiva former av energi. Oljeberoendet minskar sedan 1980 i såväl Sverige, som inom 
OECD-länderna totalt. Ändå ökar gapet mellan tillgång och efterfrågan på olja. 

Dessutom har många internationella kriser och konflikter haft en relation till oljan. 
Oljekriserna på 1970-talet är två uppenbara exempel. Det stora antalet konflikter i Mel-
lersta Östern de senaste decennierna kan också, åtminstone delvis, härledas till oljan.

Vilka energikällor ska ersätta oljan? Vilka är de politiska, ekonomiska och miljömässiga 
konsekvenserna av dessa nya energikällor? Och när måste vi senast ha nya fungerande 
alternativ? 

Kol och naturgas anses oftast inte vara något alternativ till oljan. Detta trots den 
rikliga mängden kol. De flesta forskare är överens om att alla fossila energikällor ska 
undvikas för klimatets skull. Den typ av lösningar som de flesta förordar och söker efter 
är istället att tillvarata den i princip oändliga solenergin, antingen direkt eller via vatten 
och vind. En svårlöst aspekt är dessutom hur alternativ energi ska distribueras på ett 
effektivt sätt. 

Förutom jakten på nya, helst fossilfria och förnyelsebara energikällor, kan lösningen 
på våra energiproblem påverkas positivt av ny energisnålare teknik, hur denna används 
och underhålls samt av vår livsstil. Övergången från energikrävande mekanik till elek-
tronik är ett exempel. 

Oljan diskuteras flitigt, men det finns fler begränsade naturresurser som vi måste hålla 
ögonen på:

Tillgången på färskvatten, i synnerhet rent, ett problem. Störst är detta i väsentliga 
delar av Afrika och i vissa asiatiska länder. Problemet kan komma att drabba upp till fyra 
miljarder människor i framtiden.

Hur allvarliga är miljöproblemen?
Tål naturen dagens sju miljarder människor? Tål den vår livsstil? Kommer naturen att 
tåla de tio miljarder människor som förväntas finnas år 2100? Och vilken livsstil kom-
mer de att kunna unna sig?

80 Exempelvis Höök, Hirsch & Aleklett 2009.



där vi är

74

Vi kommer förstås att få plats rent fysiskt! Om var och en får en kvadratmeter så ryms 
jordens befolkning för närvarande med god marginal i Bohuslän och Dalsland. 

Maten räcker81! Svält, där den förekommer, har andra orsaker. Produktions- och dist-
ributionssystemen är ofta undermåliga och brister ofta när förutsättningarna, som väder 
eller naturkatastrofer, plötsligt skadar försörjningskedjan. 

Miljön kommer sannolikt också att klara den fortsatta befolkningsutvecklingen – 
men bara om vi ökar tempot i utvecklingen av miljövänlig teknik, underhåller den så 
att den kan användas länge och effektivt och återvinner teknik när den utrangeras82. 

Johan Rockström, professor och miljövetare på Stockholm Resilience Center, har lan-
serat tanken på nio ömsesidigt beroende, processer som måste fungera om jorden ska 
hålla. Var och en av processerna är relaterade till trösklar som vi inte får överskrida. Om 
trösklarna överskrids kan den negativa utvecklingen bli omöjlig att reparera. Området 
innanför dessa trösklar utgör därför mänsklighetens handlingsutrymme. 

Tre av trösklarna är/kan redan vara överskridna. Överskridandet har dessutom orsa-
kats av en förhållandevis liten del av jordens befolkning. 11 procent av jordens befolk-
ning, exempelvis, orsakar åtminstone 50 procent av växthuseffekten83. 

Ett annat sätt att bedöma miljöproblemets storlek är att räkna ut det antal jordklot som 
dagens livsstilar kräver84. För närvarande85 anses mänskligheten kräva 1,5 jordklot. I 
ekonomiska termer innebär detta att vi lever av både avkastningen och av delar av det 
kapital som genererar avkastningen.

De rika länderna gör större avtryck än så. Belastningen i dessa uppgår till mellan 
tre och sex, eller ännu fler, jordklot. Kanadensiska Vancouver, med ambitionen att vara 
”världens grönaste stad”, skulle behöva reducera sitt ekologiska avtryck med 66% för 
att nå en-planetsnivån för den egna befolkningen. Detta har Vancouver ambitionen att 
uppnå år 2050. 

För att ta ett tredje exempel, uppgick värdet av de skador som mänskligheten 2008 orsa-

81 Tommy Bengtsson, professor i ekonomisk historia och demografi vid Lunds universitet i Göte-
borgs-Posten 110921.

82 Svante Axelsson, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen, i GP 110921.
83 Rockströms tankar är för komplexa och omfattande för att återges i denna bok, men den intresserade 

kan med fördel läsa Raworth, Kate; Defining a Safe and Just Space for Humanity; Is Sustainability Still 
Possible; State of the World 2013.

84 Moore, Jennie och Rees, William W; Getting to One Planet Living; Is Sustainability Still Possible?; State 
of the Worlds 2013.

85 2013.
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kade miljön till 6 600 miljarder USD86. Kostnaden motsvarar elva procent av jordens 
samlade BNP. 

En tredjedel av detta kan enligt FN härledas till Jordens 3 000 största företag. Skad-
orna på vatten och luft fram till år 2050 kan komma att uppgå till 28 600 miljarder USD 
enligt samma rapport. 

Hur ligger Sverige till?
World Economic Forum har tillsammans med Yale University skapat ett Environmental 
Performance Index. Det baseras på dataserier omfattande 22 faktorer som mäts över en 
tidsperiod av ett decennium. ”Ekosystemets vitalitet” dominerar (17 faktorer) avseende 
mått som exempelvis svaveldioxid- och koldioxidutsläpp per capita, skogens tillväxt, 
överexploatering av fiske och förnyelsebar elektricitet. Fem faktorer avser hälsa. Dit hör 
tillgång till dricksvatten, sanitet och kvalitet på inomhusluften. 

Sverige ligger 2012 på plats 9 av 132 länder. En niondeplats betyder att vi tappat positio-
ner de senaste mätningarna. Bästa länder är Schweiz, Lettland och Norge. Sämst är Irak, 
Turkmenistan och Uzbekistan. 

Europa liksom såväl Nord- som Sydamerika kommer högt på rankinglistan medan 
Asien generellt och flertalet länder i Afrika får låga värden. 

Lettland, Rumänien och Azerbajdzjan uppvisar de största förbättringarna. Sverige 
kommer avseende förändringstakten på plats 63, vilken klassificeras som små eller obe-
fintliga förbättringar sedan föregående mätning.

Målet
Vi är alla överens om att miljön är viktig och att den måste värnas. Det övergripande 
målet är att överlämna ett samhälle och en jord till nästa generation där de stora proble-
men med ekologisk hållbarhet är lösta. Det innebär enligt Naturvårdsverket i mars 2012: 

• att ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och att 
deras förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad

• att den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas och 
nyttjas hållbart

• att människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som 
miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas

86 SvD, 101008.
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• att kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga 
ämnen

• att en god hushållning sker med naturresurserna
• att andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med 

minimal påverkan på miljön
• att konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och häl-

soproblem som möjligt.

Åtgärder
Däremot är vi inte lika överens om vilka åtgärder som krävs och hur ansvaret för dessa 
– avseende finansieringen och förändrade livsstilar – ska fördelas.

En skiljelinje går mellan vad vi skulle kunna kalla teknikoptimister och -pessimister. 
Optimisterna är (mer eller mindre) säkra på att vi kan lösa hållbarhetsproblemen 

med bättre teknik och med förändringar i det sätt på vilket vi använder, underhåller och 
avvecklar tekniken. 

Pessimisterna är lika säkra på att detta inte är möjligt och att vi därför måste reducera 
våra krav på välfärd. Många av pessimisterna förespråkar dramatiskt förändrade livssti-
lar (sluta flyga, sluta kör bil, sluta äta kött…). 

Detta skulle kräva politiskt, sannolikt omöjliga, åtgärder. Det är, för mig uppenbart 
att en betydande del av effekten därför måste uppstå med hjälp av teknisk utveckling. 

En av de stora följdfrågorna är om det är naivt att tro på fortsatt teknisk utveckling. Eller 
om det snarare är naivt att tro att den tekniska utvecklingen är på väg att plana ut. 

Valet av tro kommer tveklöst att få konsekvenser. Mycket tyder på att väsentliga delar 
av de tekniska kunskaper som vi behöver redan finns. Utmaningen är i så fall snarare att 
distribuera kunskaperna så att de kommer till användning. 

Ett förslag87 är att flytta bevisbördan avseende vad som är hållbart från opinionsbil-
dare och rättssamhället till den som påverkar hållbarheten genom sitt agerande. Detta är 
ofta företag. Kanske skulle detta i så fall kräva ”domstolar” där bevisen prövas.

I-länderna har en viktig roll som förebild och leverantör av tekniska lösningar. Miljö-
mässigt hållbara lösningar är redan – och kommer dessutom i ännu högre grad i framti-
den att erbjuda – bra affärsmöjligheter. 

87 Dean Moore, K & Nelson M P; Mowing Toward a Global Moral Consensus on Environmental Action; 
Is Sustainability Still Possible; State of the World 2013.
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Världens politiker funderar dessutom på hur de ekonomiska systemen kan användas 
för att värna miljön. Allt fler tycks vara överens om att de producenter och konsumenter 
som orsakar skador på miljön också ska betala för dessa. 

Kraven på att betala för miljön kommer att påverka värderingen av bolagen. Något 
som i sin tur kommer att motivera ett kraftfullt engagemang från såväl det globala 
näringslivet som från investerarna. 

Mycket har blivit bättre
Denna bok är skriven med en positiv och optimistisk grundton. Är denna motiverad 
även, när det gäller miljön?

Många har, sedan länge, uttryckt oro över människans brist på klokhet när det gäller 
vår omsorg om jorden. Albert Schweizer (1875–1965), som bland annat fick Nobels freds-
pris 1952, konstaterade att:

Människan har förlorat förmågan att förutse och förekomma. Hon kommer till 
slut att förstöra vår jord.

I bästa fall har Albert Schweizer fel. Sedan 1960-talet har allt fler blivit allt mer medvetna. 
Det enorma och växande intresset för hållbarhetsbegreppet har, exempelvis, en stark 
koppling till miljöfrågan. 

Det är viktigt att påpeka att allt inte är hopplöst. Och att det fortfarande inte är för sent88! 
(I så fall är det ju bara att ge upp!)

Genom att göra vad vi redan vet är rätt är möjligheterna att vända utvecklingen goda. 
De ekologiska och medicinska processerna hjälper oss dessutom. Det viktiga är att vi 
ger dem den tid som de kräver för att exempelvis bryta ner avfall och läka skador på 
människor och natur. Livet är, trots allt, ganska robust. Nyckelord som att bevara, åter-
skapa, skydda och ersätta visar på möjligheterna. 

Dessutom visar vår moderna historia att vi inte bara ”skulle kunna” utan att vi faktiskt 
kan. Vi har löst och/eller åtminstone reducerat flera allvarliga miljöproblem. Naturligt-
vis har det tänkande och debatterande som refererades i föregående kapitel haft stor 
betydelse. ”Babblandet” ska med andra ord inte underskattas. 

88 Robinson, K S; Is it Too Late? Is Sustainability Still Possible; State of the World 2013.
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Låt mig ta några exempel från vårt eget land89.
Halterna av många organiska miljögifter i svensk natur har minskat sedan 1970-talet. 

Omfattningen av skadorna på djurlivet minskar också.
Mellan perioderna 1989–1991 och 2005–2007 minskade nedfallet av svavel över Sve-

rige med 61 procent. 
Nedfallet av kväve, som också bidrar till försurningen, minskade med 23 procent. Den 

avtagande försurningen av svenska sjöar, vattendrag och skogsmarker är ett bra exempel 
på att internationella avtal och målmedvetet miljöarbete får positiva effekter.

Förekomsten av en rad kända miljögifter i havet har minskat kraftigt under de 
senaste årtiondena. Däremot har vissa nyare substanser påträffats i allt större mängd. 
Trots omfattande regleringar är halterna av PCB och dioxiner i Östersjöfisk fortfa-
rande höga. Särskilt barn och kvinnor i barnafödande ålder riskerar att påverkas. Det 
mesta tyder ändå på att de organiska miljögifterna i Östersjön har en betydligt lägre ska-
deverkan idag än på 1970-talet. Direkta effekter på människors hälsa av miljöstörningar 
till havs är sällsynta.

Sammanfattning och slutsatser
Så här långt har denna bok i kapitel 1 handlat om att vi (politiker, forskare och näringsliv) 
bryr oss och i kapitel 2 om hur vi återigen började bry oss i takt med ökade kunskaper. 
I kapitel 3 har vi diskuterat vart detta tagit oss och hur långt vi kommit. Därmed är det 
dags att blicka framåt.

Sustainability is a call for action90.

Det gäller att även i fortsättningen gå från tanke till handling och från handling till 
resultat. I vissa fall är det bråttom. 

Många av oss vänder här blickarna mot världens politiker. Och de behövs! Det är 
viktigt att de skapar globala regelverk som gör livet lättare för den som vill agera hållbart 
samtidigt som de konkurrerar på den internationella marknaden. Men det är inte politi-
kerna som kan göra den stora skillnaden. Det är det många som konstaterat. 

Demokratin är ofta (och måste kanske vara) långsam och saknar, i viss mån, resurser. 
Marknaden, däremot, är snabb. Näringslivet är bra på att fatta i det närmaste omedelbara 

89 www.naturvardsverket.se 2012.
90 IUCN/UNEP/WWF, 1991.
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beslut, bara vi hittar ägare och kunder som finansierar dem. Då är nästan allt möjligt! 
Därför är det näringslivet som kan göra den stora skillnaden. 

Det är mänskligt att känna sig nedtryckt av stora problem. Att huka sig inför det ansvar 
som vi alla, oundvikligen, har för att lösa dem. 

Hållbarhet reduceras då lätt, som vi inledningsvis konstaterade, till ett bekvämt ”feel 
good”-ord. Ett retoriskt begrepp som används av alla om allt, när de vill ge sken av att de 
bryr sig och är med sin tid. 

Men ingen behöver ju göra allt. Däremot är det nödvändigt att var och en gör något. 



2hur vi kan komma vidare



2hur vi kan komma vidare

del 2
handlar om hur vi kan fortsätta utvecklingen mot 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Det bygger 
på att vi utvecklar vår syn på tekniken, att ingenjörer 
förändrar synen på sin roll och att vi ändrar det sätt på 
vilket vi utvärderar tekniken ekonomiskt.
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Underhåll är omsorg

Kapitlet handlar om sambandet mellan teknik, ingenjörer, underhåll och hållbarhet. 
Ett samband som visar omsorg om människor, företag, samhälle och miljö.

•••

Teknik
Teknik går som en röd tråd genom människans historia. Mänsklighetens utveckling är 
till väsentlig del utveckling av teknik.

Tekniken finns ”mellan” människan och naturen. Tekniken hjälper oss att ta vara på 
jordens gåvor och förädla dem till välfärd. 

Tekniken skyddar oss också mot naturens många hot. Penicillin tar död på bakterier. 
Energi och textilier skyddar oss mot kyla och värme. Fisknät och gödningsmedel ger oss 
mat. Infrastruktur hjälper oss att övervinna avstånd ... 

Men tekniken löser inte bara våra problem - den skapar också problem. Mänskligt, ger 
den oss utmaningar i form av säkerhet, hälsa och trivsel. Det finns nästan alltid en, 
åtminstone liten, risk att tekniken i sin kamp för välfärden skadar vårt välbefinnande. 

Ekologiskt skadar den, allt för ofta, vår jord genom att utarma naturresurser, förgifta 
och smutsa ner. 

Teknik gör med andra ord avtryck på både människor och miljö. 
Skador på människor och miljö läker ofta och med viss automatik. Men läkningen tar 

tid. Tid, som de reparerande biologiska och medicinska mekanismerna måste få. 
Hållbarhetsproblematiken handlar i hög grad därför om denna tid. Om vi utvecklar 

och använder teknik som ger naturen tillräckligt med tid för läkning av skadorna, kan 
vi behålla vår välfärd. Annars inte.

Tekniken ger oss alltså möjligheter till bra ett liv och påverkar möjligheten om vi vill 
att detta ska vara hållbart. 

4
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Det är därmed dags att införa begreppet teknisk hållbarhet. 

Hållbar teknik:

• säkerställer produktionen av vår välfärd
• bidrar till säkerhet, hälsa och trivsel för anställda, kunder, leverantörer och alla 

andra som kommer i kontakt med tekniken 
• är gynnsam för miljön 
• ger företag konkurrenskraft, långsiktig lönsamhet och aktieägarvärde.

Notera att hållbarhetsbegreppets samtliga tre pelare speglas i dessa punkter. Det är där-
för motiverat att tala om såväl hållbar teknologi som hållbar ekonomi. Två begrepp som, 
i detta sammanhang, är så tätt sammankopplade att det hade varit värdefullt med ett 
sammanfattande uttryck. 

I brist på ett sådant använder jag i fortsättningen begreppet teknisk-ekonomisk håll-
barhet.

Ingenjörerna 
Det är märkligt lätt att hitta böcker, föredrag och hela konferenser om hållbarhet där 
teknikens möjligheter försummas. Ibland nämns de inte alls.

De som engagerar sig i hållbarhetsfrågor är ofta naturvetare, humanister och sam-
hällsvetare. Sådana tar lätt tekniken för given. 

Produktteknik nämns möjligen något oftare, i debatten än produktionsteknik. Det 
beror kanske på att många av oss använder produkterna, men mer sällan besöker de 
fabriker som gjort dem. Och då är det lätt att bortse från produktionen.

Ingenjörerna, som borde vara de som framhåller både produkt- och produktionstek-
niken, håller ofta en låg profil i den allmänna debatten. Ingenjörer syns och hörs som 
regel allt för sällan. Därför saknar den hållbara tekniken offentliga talesmän. 

Vi behöver fler debatterande ingenjörer i våra medier, på scenerna och i andra profes-
sioners nätverk.

Är vi som tror på ingenjörerna realistiska? Kan de verkligen leva upp till alla utma-
ningar? Ska vi vara teknikoptimister? 

Ja, mycket tyder på det. Vi är, och har alltid varit, oroliga över framtiden. Men just den 
oron har också varit en drivkraft bakom vår förmåga att lösa problemen. 
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Vi kan inte med säkerhet bevisa att de har fel som säger att samhället har nått en 
vändpunkt, att vi har våra bästa dagar bakom oss. Men så har alla sagt som kom 
före oss och av precis lika starka skäl. Vilken princip säger att medan vi inte ser 
något annat än förbättringar bakom oss ska vi inte förvänta oss något annat än 
försämringar framför oss? 

Lord Macaulay, 1830.

Så länge vi är oroliga, kan vi vara lugna! Mänskligheten har makten över sitt öde. I syn-
nerhet över den del som är teknikrelaterad! Därför; lyssna på ingenjörerna!

Den svagaste länken …
Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem som vi har skapat med 
det gamla sättet att tänka.

Albert Einstein

Bakom tekniken finns processer som forskning, konstruktion, produktion, underhåll, 
utrangering och återvinning. I dessa avgörs teknikens och ingenjörernas bidrag till håll-
barheten. 

Processerna är länkar i en händelsekedja. Den svagaste länken bestämmer kedjans 
styrka. Det har med andra ord ett hållbarhetsvärde att vid varje tidpunkt identifiera den 
svagaste länken och fokusera på denna. 

Ett problem är att ”länkarna” har olika status. Forskning och konstruktion är av tra-
dition ”finare” än produktion, som i sin tur anses ”finare” än återvinning. 

Lägst status har, enligt mångas uppfattning, underhåll. Underhåll ses ibland till och 
med som att laga och städa och får sin ställning därefter. 

Kanske indikerar det var potentialen i ett hållbarhetsperspektiv just nu är störst.

Underhåll enligt praktikerna
Det finns gott om exempel på att teknik inte håller så bra som den skulle kunna göra och 
att det här, därmed, finns en outnyttjad potential i ett hållbarhetsperspektiv. 

Tåg som inte kommer när det är som kallast; kärnkraftsreaktorer som stannar mitt i 
vintern och utslitna fastigheter från miljonprogrammets dagar är tre exempel som upp-
märksammats i media de senaste åren. De mindre offentliga exemplen är naturligtvis 
ännu fler. 
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Underhållsavdelningen har, bokstavligt talat, tekniken i sina händer. Underhållstekni-
ker har inte sällan ”adopterat” maskiner, liner och hela anläggningar. De har, i vissa fall, 
vad som skulle kunna betraktas som en inte bara långsiktig, utan också känslomässig, 
relation till dem. ”Det här har varit min anläggning i snart 20 år”, som en av dem stolt, ja, 
faktiskt kärleksfullt, uttryckte det i samband med en rundvandring på en fabrik. 

Underhållsavdelningens medarbetare vet bättre än någon annan vad som händer med 
tekniken på lång sikt och hur den då påverkar ekonomin, miljön och organisationen. 

Vet inte alla det? 
Nej, inte nödvändigtvis. Dagens organisationer är turbulenta. Många, inte minst i 

avancerade befattningar, byter arbetsuppgifter med hög frekvens. Något som de räknar 
med. 

Den ledning som en gång gjorde strategin som krävde tekniken, de ekonomer som 
gjorde investeringskalkylen och de ingenjörer som gjorde konstruktionen, befinner sig 
efter några år, eller senast efter några decennier, nästan alltid någon annan stans. Både 
fysiskt och mentalt. 

Det påverkar beslutsfattandet. Risken är stor att de inte engagerar sig i den framtid 
som de själva, näst intill säkert, vet att de inte kommer att ta ansvar för. 

Vem vågar eller vill belasta sin egen karriär med kostnader som inte leder till intäkter 
förrän efterträdaren eller dennes efterträdare tagit över ansvaret? 

Underhållsavdelningen, däremot, är alltid där. Dess medarbetare ser vad som fungerar 
och vad som inte fungerar. 

Det gör de dessutom oavsett hur gammal tekniken är. Underhållspersonalen behöver 
inte ens ha varit född när tekniken skapades. Än mindre anställda. De vet ändå.

Dessutom har personer som arbetar med underhåll integritet. De är inte ansvariga 
för hur tekniken konstruerades och att den togs i bruk. Men de vet hur den ”mår”, vilka 
konsekvenserna blir av de fel som uppstår.

Underhållsavdelningens underutnyttjade potential får en rad konsekvenser, som alla 
drabbar företaget. 

Följande autentiska uttalanden indikerar detta91:

 − Produktionen tycker att vi stör, säger en underhållsarbetare. Men när fabriken 
stannar, då ringer de oss. Där kommer vi farande som ”Kellys hjältar”, för då 
blöder ekonomin något otroligt. Om vi får igång produktionen snabbt, händer 

91 Samtliga uttalanden har hämtats från SMGC:s verksamhet och är fritt återgivna.
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det att produktionen bjuder på tårta. Jag brukar säga till dem att de ska bjuda på 
tårta när fabriken inte stannat. Det skulle företaget tjänat pengar på.

 − Vi finns bildligt, ja faktiskt bokstavligt talat, längst in, längst bort och längst ner 
i källaren, säger en underhållare i ett annat företag. Ingen har lika låg status som 
vi. Ingen frågar vad vi tycker, kanske inte ens när det gått åt skogen, fortsätter 
han. Det är synd, för det är vi som vet …

 − Vi bjöd in produktionsledningen till ett seminarium om hur underhållsavdel-
ningen skulle kunna bidra till en säkrare produktion, berättar en tredje under-
hållsarbetare. Många i produktionsledningen var inte ens intresserade … De 
kom inte.

 − På 1980-talet bad vi staten om pengar för att satsa på underhåll, berättar en 
teknisk chef i ett statligt ägt företag. Statssekreteraren sa nej. Det blev för dyrt, 
tyckte han. När vi ett år senare tog upp frågan på nytt, konstaterade samma 
statssekreterare att produktionen ju i allt väsentligt fungerande och att det där-
för varit klokt att säga nej ett år tidigare. Gratulerar till den slutsatsen, tänkte vi 
ironiskt. Och idag ser vi konsekvenserna. Men det är ju en annan statssekrete-
rares bekymmer …

 − Vi varnade för att anläggningen skulle bli oerhört dyr att underhålla om inte 
underhållet beaktades när den utformades. Men det lyssnade de inte på. Inte då 
i alla fall …

 − De delar av företaget där vi på underhållsavdelningen varit med och påverkat 
utformningen av både produktion och produkter, redan från början, fungerar 
idag bäst, säger en underhållsarbetare i ett högteknologiskt företag. Det råder 
det ingen tvekan om. Ändå är vi inte alltid tillfrågade …

Vad leder denna underutnyttjade potential till?
Underhåll arbetar, för det första, allt för ofta avhjälpande istället för förebyggande. Fel 

inträffar först och åtgärdas därefter. Därmed har det inom industrin så ofta och länge 
eftersträvade kaizenbegreppet (ständig förbättring) satts åt sidan. 

Det är märkligt. Hur bra vi än är, så ska vi alltid försöka bli bättre. Om inte annat, 
därför att våra bästa konkurrenter arbetar just så. Inget företag har råd att komma efter 
konkurrenterna i utvecklingen. 

I de fall underhållet är reaktivt istället för proaktivt är det därför motiverat att, mer 
eller mindre definitionsmässigt, tala om en icke hållbar produktion.
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Underhållsavdelningen redovisas och styrs, för det andra, nästan alltid utifrån ett kost-
nadstänkande. 

Intäkterna av ett väl utfört underhåll, i form av ökade vinster från en produktion som 
fungerar, ökad teknisk livslängd på realkapitalet och, kanske, ett högre utrangerings-
värde, syns sällan när underhållsverksamheten utvärderas ekonomiskt. 

Det har länge talats om vikten av att beakta kostnaderna under teknikens hela livscy-
kel, så kallade ”life cycle costs”. 

Det räcker naturligtvis inte. Fokusering på enbart kostnader skapar en ”resultatblind 
kostnadsjakt”. En sådan är naturligtvis suboptimerande och i alla avseenden otillräcklig.

En hållbar ekonomi bygger på långsiktig lönsamhet, inte kortsiktiga kostnadsminsk-
ningar. Det är därför hög tid att förverkliga visionen om ett tänkande baserat på ”life 
cycle profit”, något vi ska återkomma till.

Underhåll arbetar, för det tredje, allt för ensidigt operativt och deltar sällan eller aldrig i 
det strategiska arbetet. 

Arbetet med företagets strategiska styrning och utveckling får därigenom sällan 
möjlighet att ta del av och beakta de erfarenheter av teknikens långsiktiga effekter som 
underhåll nästan alltid känner till.

Underhållsfunktionen har, för det fjärde, traditionellt haft alldeles för få kontakter med 
motsvarande funktion i andra företag. Därmed går den miste om det lärande och erfaren-
hetsutbyte som sådana kontakter möjliggör. 

Av dessa och andra skäl har underhållsfunktionen, för det femte, allt för låg status. Där-
igenom attraherar den inte alltid den kompetens som den behöver. Bristande kompetens 
leder till att underhållsarbetet kan gå miste om såväl högteknologi som teknisk utveckling.

Fram växer en syn på underhåll som borde utvecklas från en lägre till en högre nivå, för 
att via teknisk hållbarhet bidra till företagens och samhällets ekonomiska hållbarhet. 

Förändringen skulle kunna sammanfattas på följande sätt:
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Underhåll: -> Teknisk-ekonomisk hållbarhet:

Avhjälpande -> Förebyggande

Kortsiktigt -> Långsiktigt

Kostnadsorienterat -> Resultatorienterat

Parerande -> Reflekterande

Operativt -> Strategiskt

Begränsat till tekniska komponenter -> Tekniken insatt i sitt sammanhang

Inåtblickande (lära sig själv) -> Utåtblickande (lära av andra)

Revirbyggande -> Kunskapsspridande

Lågteknologiskt -> Högteknologiskt

Låg kompetens -> Hög kompetens

Låg status -> Finns i företagens ”finrum”

Illustration 14:  Från att städa och laga till teknisk-ekonomisk hållbarhet.

Underhåll enligt forskningen
Praktikernas bild av underhåll får stöd från forskningen. Professor Ulf Sandberg har 
studerat underhållsfunktionens roll och betydelse92. 

Underhållets klassiska uppgift är tydlig; Laga det som är sönder! Och se till att det inte 
går sönder igen! Antalet fel ska minska! Tiden mellan felen ska öka! Därigenom uppnås 
högre tillgänglighet. Livslängden ska, om inte maximeras, så i alla fall optimeras. Den 
långsiktiga lönsamheten ska styra! 

Så fungerar det också, enligt Sandberg, i allt fler företag. Förklaringen är, i hög grad, 
den tekniska utrustningens allt högre kvalitet som motiverar ett utvecklat underhåll. 

Men utifrån sina studier av underhållets roll har Sandberg samtidigt hittat ett stort 
antal brister i våra företag.

Underhållsfunktionen ser dagligen de långsiktiga effekterna av investeringsbeslut, det 
sätt på vilket tekniken är konstruerad och används. Den lär sig därigenom mycket om 
teknik, ekonomi och organisation på områden som andra funktioner inte nödvändigtvis 
har en inblick i. 

Märkligt nog, konstaterar Sandberg, utnyttjas underhållsfunktionens erfarenheter 
trots detta sällan i de beslut som styr investeringar och konstruktioner. Underhåll ses 
inte alltid som en del av den industriella verksamheten. 

92 Sandberg, U; How an Enlarged Maintenance Function Affects the Performance of Industrial Maintenan-
ce and Maintenance Services, Högskolan Väst, 2011.
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Många för underhållet viktiga beslut tas istället av andra funktioner än underhåll, 
utan att dessa tagit del av underhållsfunktionens erfarenheter. Resultatet är att såväl 
långsiktighet som helhet blir lidande. Ett vanligt sådant exempel är beslut om inköp.

Vidare: den logiska kedja av åtgärder som krävs för att driftssäkerheten ska vara hög 
fångas inte i det sätt på vilket underhållet organiseras. Denna delas, enligt Sandberg, 
istället in i ett flertal illa samordnade delar. 

Den organisatoriska uppdelningen av underhåll innebär därmed att kunskaper om 
den tekniska helheten förloras. Därmed saknas också ofta formellt ansvariga för det 
bristande underhållet. 

Krav på tillgänglighet formuleras inte när produktion utformas. Därmed saknas en nöd-
vändig målsättning för drift av anläggningarna. 

Ofta saknas relevant mätning av teknikens tillgänglighet. Det påverkar dialogen med 
andra funktioner negativt.

De ekonomiska kalkylerna är ofta bristfälliga. De beaktar vare sig intäkter eller de lång-
siktiga kostnaderna i samband med underhåll. Underhållskostnaderna minimeras där-
med på den totala lönsamhetens bekostnad. Lägsta bud i samband med upphandlingar 
vinner, med ibland höga långsiktiga kostnader som resultat. Kostnaderna, och därmed 
förlusterna, för stillestånd på grund av bristande underhåll mäts inte. 

I vissa fall bedrivs underhåll enbart på dagtid för att spara pengar, trots att stillestånd 
orsakar kostnader som vida överstiger de inbesparade kostnaderna för obekväm arbets-
tid. 

I flera fall där de ekonomiska utfallen av underhåll dokumenteras, kommer de ändå 
inte till användning i det fortsatta arbetet, inte ens när likartade projekt ska upprepas.

Sandberg kritiserar dessutom den hittillsvarande snäva definitionen av underhåll. 
Underhållsfunktionen måste utformas och ges en roll så att den kan tillvarata sin egen 

potential. 
Teknikleverantörernas roll kan utvecklas ytterligare i form ”after sales”-inriktade 

tjänster. 
Slutanvändarna kan bidra till att de gemensamma kunskaperna ökar.

Om vi ska komma till rätta med dessa och andra problem måste synen på den traditio-
nella underhållsfunktionen vidgas, så att den fångar den tekniska, organisatoriska och 
ekonomiska helheten. 
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Viktigast är hur detta hanteras i etableringsfasen och hur leveranskedjan kopplas 
samman till en helhet, konstaterar Sandberg. Båda dessa aktiviteter måste göras med 
stor hänsyn till slutanvändarens långsiktiga behov.

Sammanfattning och slutsatser
Praktiker och forskare är överens. Det finns en outnyttjad potential i underhållsfunktio-
nen med avseende på hållbarhetstanken. 

Låt oss diskutera hur denna potential kan förverkligas. 
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Hållbarhetsteknologi ger 
konkurrenskraft

Utifrån det breda samhälleliga engagemanget för hållbarhetstanken (kapitel 1), det 
växande medvetandet om hållbarhetstankens omfattning och innehåll (kapitel 2), 
dagens utmaningar (kapitel 3) och insikten om underhållets outnyttjade potential 
(kapitel 4) har SMGC93 utvecklat en vision. 

Visionen handlar om hur vi kan bidra till hållbarhet genom att uppgradera vår syn 
på underhåll. Denna uppgraderade syn kallar vi teknisk-ekonomisk hållbarhet.

•••
Under hösten och vintern 2012/13 utvecklade SMGC:s referensgrupp en vision. Den fick 
namnet Hållbarhetsteknologi ger konkurrenskraft. 

Visionen diskuterades och finslipades vid ett flertal tillfällen. Avsikten är att den ska 
fortsätta utvecklas, i takt med att vi lär oss mer. 

Från underhåll till hållbarhetsteknologi
Ett företags verksamhet utgår (förenklat) från strategier, investeringskalkyler och kon-
struktioner. En viktig aspekt, i var och en av dessa i nästan alla företag, är numera håll-
barhetstanken.

Effekterna av verksamheten visar i vilken utsträckning som strategierna, investerings-
kalkylerna och konstruktionerna verkligen bidragit till hållbarhet. Sambandet framgår 
av illustration 15.

93 SMGC presenteras på baksidan av boken och på www.smgc.se
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Strategier
Investeringskalkyler ➞ Verksamhet ➞ Effekter
Konstruktioner

Illustration 15:  Strategier, investeringskalkyler och konstruktioner testas i verksamheten.

Med hög sannolikhet blir effekterna en besvikelse första gången verksamheten ska 
utvärderas. Ambitionerna är höga. Verkligheten är komplicerad. 

Framgång kräver, förutom ambitioner, ett omfattande och tidsödande lärande baserat 
på erfarenheter. Kunskaper som aldrig finns fullt ut från början. 

Detta lärande kan, i sin tur, ske på två nivåer:
Den första lägre nivån kallas94 single loop learning. Single loop learning innebär att 

de ansvariga parerar effekterna av verksamheten. Parerandet görs utan att ifrågasätta de 
bakomliggande strategierna, investeringskalkylerna och konstruktionerna. ”Om du får 
en smäll lär du dig snart att ducka när du ser att nästa smäll är på väg”. Eller, överfört till 
ett företag; när något havererar lagas det, för att lagas på nytt när det havererar på nytt, 
för att återigen lagas …

De som formulerade de ursprungliga tankarna deltar, vid single loop learning, sällan 
eller aldrig i detta lärande. 

De negativa effekterna av enskilda händelser är dessutom ofta inbakade i andra fram- 
och motgångar när de via rapporter till slut når ledningen – speciellt när företaget i 
övrigt går bra. 

Därmed förblir problemen lätt osynliga och föranleder inte de åtgärder som de borde 
inspirerat till. 

Single loop learning motsvarar en syn på underhåll som att ”städa och laga”. Ett sådant 
underhåll bidrar naturligtvis i låg grad till utvecklingen och är knappast förenligt med 
en strävan efter teknisk-ekonomisk hållbarhet (Illustration 16)

Strategier
Investeringskalkyler ➞ Verksamhet ➞ Effekter
Konstruktioner

Underhåll ≈ städa och laga

Illustration 16:  Underhåll = städa och laga.

94 Tankarna har ursprungligen formulerats av organisationsteoretikern Chris Argyris.

➞
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Den högre nivån kallas double loop learning. Den innebär att de som gör strategier, inves-
teringskalkyler och konstruktioner reflekterar över de förväntade effekter som uteblivit. 
Och hur de eftersträvade effekterna ska uppnås med andra sätt att tänka. 

Det innebär att de inte nöjer sig med att ducka när smällarna kommer, istället lär de 
sig varför smällarna kommer så att de slipper ducka.

Tillämpat på underhåll innebär double loop learning att underhållsavdelningen har 
uppdraget att konceptualisera och kommunicera de tekniska effekterna, inte minst de 
långsiktiga, till ledningen, ekonomerna och konstruktörerna i god tid innan nya strate-
giska-, investerings- och konstruktionsbeslut ska fattas. 

Det ger ledningen, ekonomerna och konstruktörerna en chans att reflektera över det 
ändamålsenliga i de bakomliggande kunskaper som verksamheten styrs av. Och utifrån 
detta, hur strategierna istället ska skrivas, vad investeringskalkylerna istället ska omfatta 
och hur konstruktionerna istället ska utformas så att tekniken i framtiden fungerar håll-
bart.

Denna högre ambitionsnivå framgår av illustration 17 nedan:

Strategier
Investeringskalkyler ➞ Verksamhet ➞ Effekter
Konstruktioner
 Underhåll ≈ städa och laga

Underhåll = hållbarhetsteknik
Illustration 17:  Underhåll = hållbarhetsteknologi.

En väl fungerande hållbarhetsteknisk verksamhet ställer en rad krav, som traditionellt 
inte ställts, på den sedvanliga underhållsverksamheten:

Konceptuell förmåga
Ett första krav är att hållbarhetstekniker tänker konceptuellt. 

Det innebär att krav på åtgärder måste förstås och bedömas i sitt tekniska, ekono-
miska, organisatoriska och kommersiella sammanhang. 

Åtgärder på komponenter motiveras utifrån det system komponenten ingår i. Syste-
met motiveras utifrån den kommersiella, organisatoriska och miljömässiga helhet som 
systemet, i sin tur, är en del av. 

Det ställer stora krav på hållbarhetsingenjörernas och -teknikernas kompetens. Ingen 

➞
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kan allt. Men alla måste kunna så mycket att de kan kommunicera med dem som har de 
kompletterande kunskaperna. 

Kommunikativ förmåga
Den andra utmaningen är den hållbarhetstekniska funktionens kommunikations-för-
måga. Funktionen arbetar med teknisk hållbarhet, både som mission och som förslag till 
konkreta åtgärder. Det ställer stora krav på kommunikativ skicklighet.

Låt oss kortfattat beröra ingenjören i rollen som kommunikatör95:
Kommunikation är att göra ett budskap gemensamt. Kommunikation lyckas när 

mottagaren av ett budskap köper budskapet. Kommunikation är därför att sälja. 
Alla vet att försäljning är svårt. Världen är full av människor som visserligen har rätt, 

men som inte får rätt. Därmed misslyckas de, fastän de hade rätt. Hur går det till att få 
rätt (om man nu har det)? 

Kommunikatörer är, till att börja med, duktiga på pedagogik. Goda kommunikatörer 
gör budskapet så enkelt det bara är möjligt. (Dock aldrig enklare än så). Det är ibland 
frestande att stoppa in extra kunskaper i budskapet. Och att använda onödigt svåra ord. 
Om inte annat för att imponera. Det visar sig ofta bli dyrt, kommunikativt sett. Så säg 
det som måste sägas - och använd enklast tänkbara språk. 

Alla sinnen ska användas. Fånga uppmärksamheten. Prata. Skriv. Visa bilder. Låt 
budskapets mottagare testa! 

Kommunikatörer konkurrerar med ett brus av annan information. PM. Reklam. 
Mail. SMS. Sorl. Det tar aldrig slut. Det som kommuniceras en gång, märks oftast inte. 
Det som kommuniceras fem gånger märks, men tas inte på allvar. Det som kommunice-
ras 15 gånger kan däremot övertyga. Kommunikation kräver, och jag vill vara den första 
att beklaga detta, upprepning.

Budskap måste vara konsekventa. Barn gör som föräldrarna gör, inte som föräldrarna 
säger. Vuxna tar bara efter auktoriteter som lever som de lär. Var därför omsorgsfullt 
konsekvent! Använd samma begrepp, samma förstärkningsord och visa i handling vad 
du säger. Var den förändring du förespråkar. Eller, som amerikanarna uttrycker det; 
”walk the talk”. 

Humor fungerar bra, för den som vill ha uppmärksamhet. Ingen vill missa ett bra 
skämt. Den som är rolig får nästan alltid uppmärksamhet. Konsten är förstås att humorn 
måste vara – just det – rolig. Humorn får inte heller gå ut över allvaret. Budskapet ska 

95 För en mer utförlig redogörelse, se Källström, A; Uppdrag Styreffekt; Liber; 1995.
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förstärkas, tack vare humorn, inte skämtas bort. Rådet till den som känner sig osäker; 
avstå från humor. 

Kommunikation vinner på att kommunikatören är karismatisk. Vissa har en karis-
matisk gåva. Folk vill helt enkelt lyssna när karismatiska människor pratar. Karisma, 
säger en psykolog, har med närvaro att göra. Andra hävdar att karisma handlar om 
energi. Men det är nog inte hela sanningen. Karisman finns i personligheten. Det bör 
påverka rekryteringen av dem vi söker till rollen som hållbarhetsingenjör.

Relevanta möten
Ett tredje krav på den hållbarhetstekniska avdelningen är att den träffar (1) rätt personer 
vid (2) rätt tidpunkt. 

Styrelse, ledning, konstruktörer och kalkylerande ekonomer ska påverkas av allt det 
hållbarhetsteknik kan, innan de fattat (fel) beslut. 

Konsten att skapa relevanta möten är den hållbarhetstekniska avdelningens första 
kommunikativa utmaning.

Relevant ekonomiskt tänkande
Det fjärde kravet är att dialogen baseras på en relevant ekonomimodell. 

Den ekonomiska terminologin används av alla. Den är central i kommunikationen 
och för det gemensamma tänkandet. 

En relevant ekonomimodell ska beakta hållbarhetstanken. Dit når vare sig resultat- 
eller balansräkningen. 

Låt oss ägna de kommande kapitlen åt detta.

Bekräfta med nya ord
Det femte kravet, är att den hållbarhetstekniska avdelningen kallas just så. 

Slopa begreppet underhållsavdelning. Förändringar ska speglas i språket. Om ”fjä-
rilen” kallas ”larv” är det svårt att förstå att larven genomgått en metamorfos till fjäril. 

Genomför förändringarna först. Och byt namn när förändringen får genomslag. 
Analogt blir underhållsteknikern hållbarhetstekniker. Underhållsingenjören blir håll-
barhetsingenjör. Chefen kallas hållbarhetsteknisk chef. Och ämnet kallas hållbarhets-
teknologi.



hållbarhetsteknologi ger konkurrenskraft

98

SMGC:s vision
Därmed är det dags att återge SMGC:s vision i sin mer formella dräkt. Den består av åtta 
tankar och sex steg. Låt oss börja med tankarna:

I Vi står inför stora strategiska utmaningar. 
II Underhåll uppgraderat till Teknisk hållbarhet ger långsiktig ekonomisk konkur-

renskraft och är viktig för miljö, säkerhet, hälsa och trivsel.
III Hållbarhetsteknik bygger på en systematiserad erfarenhetsåterföring avseende 

teknik, ekonomi och organisation, från underhålls- till bland annat strategi-, kon-
struktions- och investeringsprocesser.

IV Dialogen baseras på en ekonomisk modell som beaktar sambanden mellan teknik 
och hållbarhet.

V Hållbarhetsteknik baseras på medarbetare med hög konceptuell och kommunika-
tiv förmåga – inte minst avseende ekonomi.

VI Hållbarhetsteknik bevakar och tar initiativ till teknisk utveckling.
VII Hållbarhetsteknik har en löpande dialog med utbildnings- och forskningssekto-

rerna om framtida kompetensbehov.
VIII Detta kallas: hållbarhetsteknologi (ämnet), hållbarhetsteknik (funktionen), håll-

barhetstekniker/-ingenjör (professionen), hållbarhetsteknisk chef, hållbarhetsräk-
ning/Sustainability Statement (ekonomisk modell).

Dessa tankar genomförs i sex steg:

1. Utveckla, kvalitetssäkra och etablera en för verksamheten relevant hållbar-
hetsräkning. 

2. Definiera det organisatoriska ansvaret för den tekniska hållbarheten.
3. Inrätta organisatoriska processer för att säkerställa en relevant dialog med 

avseende på den tekniska hållbarheten.
4. Rekrytera och vidareutveckla relevant personals konceptuella och
5. kommunikativa kompetens, inte minst avseende ekonomi.
6. Bekräfta förverkligandet av steg 1 till 4 genom att etablera den i visionen före-

slagna terminologin.
7. Inför rutiner för en ständig och systematisk vidareutveckling av föregående 

punkter! 
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Förebilderna
Är en sådan utveckling realistisk? 

Svaret är ja! Praktiskt taget varenda funktion i våra organisationer tar med jämna 
mellanrum väsentliga utvecklingssteg. 

I vissa fall är de så betydande att de föranleder en ny benämning. Det är här motiverat 
att jämföra utvecklingen med naturens metamorfoser, som när larven blir en fjäril eller 
när grodynglet blir en groda. 

Låt oss hämta inspiration från andra funktioners redan gjorda metamorfoser: 

På 1950-talet, och dessförinnan, hade företag en funktion som kallades försäljning. Den 
leddes av en försäljningschef. Säljare hade ofta låg status. Denna kom till uttryck i ned-
sättande epitet som ”krämare” och ”väskdängare”. Arbetet bedrevs, åtminstone i vissa 
fall, på en relativt låg nivå. 

Då upptäckte någon att det fanns en outnyttjad potential i denna funktion. Potentia-
len krävde dock en ”metamorfos”. 

Resultatet blev marknadsföring. I detta begrepp ingick försäljning, som en avgörande 
del. Men marknadsföring är något mer än bara försäljning. Någonting större. 

Marknadschefen är utvecklare och strateg. Verktyget är avancerade kunskaper om 
den globala marknaden, snarare än att ”dricka sprit med enskilda kunder”. Och så vidare.

Fram till slutet av 1960-talet var ”kamrer” det finaste en ekonom kunde bli. Kamreren 
och dennes medarbetare ansvarade för bokföringen, eller som det också kallades, redo-
visningen. 

I början av 1970-talet genomgick även denna funktion en metamorfos. Bokföringen 
utvecklades till ekonomistyrning. Plötsligt uppfattades kamrersrollen som ”mossig” av 
ekonomerna. De ville istället kallas controllers.

Bokföringen är lika viktig som den var på kamrerens tid, men sköts i hög grad av 
datorerna. 

Controllern kan därför ägna sig åt hur redovisningen används för att skapa lönsam-
het. I likhet med marknadschefen, men till skillnad från kamreren, är controllern i hög 
grad strateg.

Vid ungefär samma tidpunkt genomgick sophanteringen en metamorfos och blev 
recycling. 

Sopor var något som de flesta bara befattade sig med om de var tvungna (vilket de 
naturligtvis var). Sophantering sågs som en tråkig, om än nödvändig, kostnad. Soptun-
nor, sopgubbar, sopbilar och soptippar … 
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Plötsligt började någon räkna på ett annat sätt. Soporna kunde säljas för att brännas 
och bli energi eller till och med återanvändas för att på nytt bli råvaror. Därmed var det 
motiverat att ta med intäkterna i kalkylen. 

Det nyinförda resultattänkandet ökade områdets status. Recycling blev en fråga för 
ledningsgruppen, forskare och för våra politiker. 

På liknande sätt och vid ungefär samma tid blev transporter logistik. 
Transporter är att ”köra långtradare, lasta järnvägsvagnar och ge sig ut på lagret för 

att hitta det som ska skickas iväg”. 
Logistik är naturligtvis helt beroende av transporterna, men är samtidigt så väldigt 

mycket mer. Logistik börjar med företagets strategier och omfattar företagets hela geo-
grafi. 

Logistikchefen är, likt marknadschefen och controllern, en självklar del av företagets 
ledningsgrupp.

Mitt sista exempel (jag inser när jag skriver detta att exemplen på metamorfoser i 
näringslivet skulle kunna bli hur många som helst) är utvecklingen av ADB (automatisk 
databehandling, ett ord som näst intill ingen under 40 års ålder hört talas om) till IT (ett 
begrepp som numera även treåringar har en intensiv relation till). 

ADB var, enkelt uttryckt, hålkort, ”stansbrudar” (jodå!), pyjamaspapper och åratal av 
omständig Fortran-programmering. IT är, som sagt, en livsstil för de flesta av oss från 
några års ålder och uppåt. 

Många av oss har alltid en dator på, som mest, en armslängds avstånd. Och det oavsett 
om vi arbetar eller är lediga. 

Mönster
Vad kan en metamorfos som tar sin utgångspunkt i underhåll för att utveckla tek-
nisk-ekonomisk hållbarhet lära av dessa exempel?

För det första, likt biologins metamorfoser måste det vara dags. Larven är inte redo att 
bli fjäril förrän det blir vår. IT föddes inte förrän ADB fungerade. Och recycling hade 
aldrig kunnat få genomslag på 1940-talet. Vid fel tidpunkt tar andra utmaningar upp-
märksamhet. 

Mycket talar för att det nu verkligen är dags att uppgradera underhåll till hållbarhets-
teknik. Utmaningarna ökar lika fort som efterfrågan på hållbara lösningar. Allt fler inser 
att vi inte har råd att avstå från något som bidrar till att vi kan hävda oss mot vår tids alla 
hållbarhetsproblem. 
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Och den hittillsvarande frånvaron av status på underhållsområdet är ett dåligt argu-
ment för att avstå från förverkligandet av teknisk-ekonomisk hållbarhet.

För det andra, larven är en förutsättning för att det ska bli en fjäril. 
Recycling behöver sopor. Marknadsföring mynnar ut i försäljning. Och ekonomistyr-

ning blir totalt innehållslös utan bokföring. 
Metamorfoser innebär att den nya högre nivån bygger vidare på den lägre. Det nya 

måste inse basens enorma betydelse. 
Den tidigare, lägre nivån (här underhåll) ska vinna status i kraft av att den medverkat 

till bildandet av en högre nivå (här hållbarhetsteknik).

För det tredje, metamorfoser kräver en ”puppa”, det vill säga en miljö för omvandlingen. 
Puppan är, visar historien, aldrig ett enskilt företag. Puppan utgörs istället av närings-

liv, offentlig förvaltning och akademi tillsammans. 
Historiskt har puppan oftast varit amerikansk. Det får den gärna bli igen. 
Men det skulle vara roligt om den denna gång (hållbarhetsteknik) först blev svensk. 

Alltså, svenskt näringsliv, svensk förvaltning och svensk akademi tillsammans för att 
utveckla hållbarhetsteknologi …

För det fjärde, metamorfoser innebär alltid en utveckling av terminologin. Det skulle 
inte vara verkningsfullt att använda ordet ”larv” om en ”fjäril”. 

Om gamla begrepp används är risken stor att de flesta missar att metamorfosen 
inträffat. Och då är den, åtminstone i organisatoriska sammanhang, hotad. 

I näringslivets fall är förtjusningen stor över att använda anglosaxiska ord för den 
nya, högre nivån. Human resource, cash management, controller och recycling anses 
numera vara god svenska. 

I andra fall försvenskar vi amerikanska uttryck och får begrepp som strategi (strategy), 
marknadsföring (marketing) och informationsteknologi (Information Technology).

För det femte, den lägre nivån är sällan ett akademiskt ämne. Det blir däremot nästan 
alltid den högre nivån. 

Våra högskolor bidrar i hög grad till metamorfosens förverkligande genom att 
bekräfta det riktiga i metamorfosen, öka våra kunskaper och legitimera området genom 
kurser, hela program, examina och professurer. 

För det sjätte, den lägre nivån har sällan varit den stora fråga för ledningen som den 
högre nivån nästan alltid blir. 

Efter metamorfosen är det praktiskt taget alltid någon i ledningsgruppen som äger 
frågan. Den ingår med egna avsnitt i företagets strategi. 
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Vd:n legitimerar frågan genom att adressera den i sina anföranden, i årsredovisningen 
och, kanske, genom utspel i media.

Sammanfattning och slutsatser
Hållbarhetsteknologi ger konkurrenskraft är en vision som skapats av ingenjörer och tek-
niker som arbetar med underhåll. 

Den har inspirerats av utvecklingen och det stora intresset för hållbarhetsfrågorna. 
Insikten om den outnyttjade potentialen i sättet att se på underhåll har varit vägledande. 

Visionen ska utvecklas kontinuerligt. Avsnitt om strategier och ingenjörsrollen ska 
utvecklas. 
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De styrande strukturerna

Förändringar kräver relevanta synsätt. De ställer också krav på styrsystem och, 
ytterst, på våra beteenden. I detta kapitel diskuterar vi hur dessa kan bidra till 
förverkligandet av hållbarhetsteknologin.

•••

Hitta tiden!
Hållbarhet definieras i förhållande till framtida generationer. 

Det är ungefär 25 år mellan varje generation. Därför är tidsperspektivet aldrig mindre 
än 25 år när vi arbetar med hållbarhet. Snarare omfattar det 50 – eller ännu fler – år. 

Så långa tidsperspektiv är de flesta av oss inte vana vid. Vi är fostrade i en kultur där 
så mycket som möjligt ska hända direkt. Media, bokslut, trender, teknikskiften, behov, 
avtal, politik och näst intill allt annat verkar det som, driver kortsiktighet. 

Tempot styr den tidshorisont som vi orkar med. ”Bråttom” vinner, allt för ofta, över 
”viktigt”. Både på jobbet och hemma. Inte för att vi vill. Men för att vi inte lyckas värna 
det långsiktigt viktiga, mot det kortsiktigt omedelbara. 

Det ger en känsla av otillfredsställelse. Både privat och professionellt är vi medvetna 
om och förstår betydelsen av den långsiktighet som vi inte hinner med. 

Därför handlar vår strävan efter hållbarhet om vår förmåga att värna långsiktiga tids-
perspektiv i konkurrens med de kortsiktiga. Denna förmåga måste finnas hos oss själva, 
på våra arbetsplatser och i samhället.

I takt med att konkurrensen vidgas från att, som det varit historiskt, bara omfatta väs-
terländska kulturer, med sin traditionellt kortsiktiga syn på tid, till att även omfatta syd- 
och österländska civilisationer, med ett delvis annat synsätt, får vi en konkurrens mellan 
olika kulturers sätt att förhålla sig till tid. 

Hittills talar det mesta för att det västerländska synsättet (här kondenserat till ”time 

6
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is money”) är överlägset på kort sikt. Det västerländska samhällets förmåga att snabbt 
bygga välfärd är i allmänhet en förebild för de framväxande ekonomierna i söder och 
öster och anammas hungrigt. 

Men det innebär inte att vårt synsätt är lika överlägset i ett längre, mer hållbart, per-
spektiv. Jag kan inte låta bli att tänka på indianen som konstaterade att: 

Den vita mannen har klockorna, men vi har tiden. 

”Helveteskurvan”
Tekniska problem växer på ungefär det sätt som illustration 18 antyder. Det vill säga, om 
vi inte gör något åt dem.

Initialt är problemen små. De (1) orsakar företaget små kostnader. Och de är fortfarande 
(2) billiga att åtgärda. Dessutom är de (3) relativt statiska. Om de inte åtgärdas så förblir 
de, under överblickbar tid, oftast fortsatt små. 

Kombinationen av (1) och (3) gör dem förrädiska. Vi har alla hört fabeln om grodan 
som ligger i en kastrull med vatten som sakta håller på att koka upp. Grodan vänjer sig 
vid att det blir varmare och njuter av värmen. När den väl inser att det börjar bli farligt 
är det för sent att hoppa ur kastrullen. Den är redan på god väg att bli kokt. 

Fabeln handlar egentligen, som alla fabler, om människan. Det är, likt grodan i kast-
rullen, lätt att vänja sig vid att problemen finns. Speciellt så länge de är små.

Men det behagliga tillståndet upphör. Så småningom, om än långt senare, börjar pro-
blemen mätt i termer av de kostnader de orsakar, att accelerera. Då orsakar de företaget 
(1) stora kostnader om de inte åtgärdas, är (2) dyra att åtgärda och (3) tvingar fram akuta 
åtgärder. Företaget får allt mindre kontroll över tidplanen.

Kostnad

Tid

Problem

Illustration 18:  ”Helveteskurvan”.
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Om åtgärderna dröjer ”skenar” problemen. Kurvan är då, i det närmaste, vertikal. 
Därav namnet.

Helveteskurvans profil är omvänd mot den kurva som visar möjligheterna att påverka 
problemen (Illustration 19).

Tidsskalan i figuren varierar beroende på teknikområde. Den beskriver årslånga (exem-
pelvis datorer), decennielånga (exempelvis maskiner) eller, i några fall, i det närmaste 
sekellånga (viss infrastruktur) tidsperspektiv. 

Tidsaxelns utsträckning påverkar förstås hur förrädisk den är. 

Problemet med helveteskurvan är att få dem som kan påverka problemet i dess tidigaste 
och därmed billigaste fas, att engagera sig, trots att problemet då knappt finns. 

Incitamenten för de flesta av oss att ta en kostnad, om än liten, för att våra efterträdare 
ska slippa väsentligt större kostnader i framtiden, är ofta relativt svaga. 

Det finns ett, för de flesta av oss, väsentligt undantag. Vi är nästan alltid beredda att 
göra uppoffringar för våra egna barn och barnbarn. Våra förfäder byggde gården så att 
barn och barnbarn, med så små problem som möjligt, skulle kunna bruka den under 
lång tid. Kärleken till avkomman var ett väl fungerande styrsystem.

Mycket tyder på att ett sådant känslomässigt engagemang avtar med avståndet till 
dem som ska gynnas. I en värld där tekniken ska tas över av ”främlingar” är det viktigt 
att engagemanget baseras på andra mekanismer än omsorgen om ”våra egna gener”. 

Vad värre är; det räcker inte att vilja. Ofta saknas tid. Morgondagens möjliga problem 
konkurrerar med dagens reala. 

Ofta utgörs de nu stora problemen av ”helveteskurvor”, som lämnats i arv av tidigare 
generationer. Risken är stor att den nuvarande generationen ägnar sig åt att lösa problem 
som tidigare generationer borde ha tagit hand om. Samtidigt skickar den nuvarande 
generationen sina problem till nästa generation. 

Kostnad

Möjlighet att
påverka

Tid

Problem

Illustration 19:  Möjligheterna att påverka helveteskurvan.
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En sådan mänsklighet agerar, sammantaget, inte hållbart.

Vi behöver fundera över hur vi tänker ekonomi och utformar våra styr- och belönings-
system. Kan dessa utformas så att de hållbara perspektiven får ta plats?

Hitta relevanta synsätt!
Ingenjörer framhåller vikten av att göra rätt från början. Det gäller att tänka först och 
handla sedan. 

I ett hållbarhetsperspektiv innebär detta att vi ska göra rätt, från början, med kom-
mande generationers framtid som referensram. Framtiden skapas ju inte sedan, utan nu.

Det i sin tur ställer krav på ett tänkande på en, i det närmaste, filosofisk nivå. Ett 
sådant måste vi sätta av tid till och skapa miljöer för.

Här måste vi förstå hur vi tänkt hittills. Det filosoferande som föregår teknikutveck-
lingen har genomgått dramatiska förändringar de senaste seklerna. 

Ordet filosofi kommer från grekiskans fi’los som betyder vän och sofi’a som betyder vis-
het. Att filosofera är att visa kärlek till visheten96. 

Filosofer funderar över innebörden av rätt och fel, sant och falskt, bra och dåligt, 
etcetera. De försöker definiera abstrakta begrepp som tid och vad som gör en handling 
värdefull. 

Filosoferna samlar ibland enskilda tankar till tankesystem, som – om de visar sig vara 
framgångsrika - kan bilda skola. 

Filosofin betraktas ofta som vetenskapernas ursprung. Matematik, exempelvis, föd-
des som en inriktning inom filosofin. Filosofi har med andra ord en starkare relation till 
teknik än vad många av oss tänker på till vardags. Teknisk filosofi är därför en tillgång i 
arbetet med hur vi ska förhålla oss till och utveckla tekniken på hållbar sikt.

Traditionalism, modernism och …
Den tekniska utvecklingen hämmades länge av traditionalismen. Barn fick lära sig att 
repetera föräldrarnas beteende. Tanken var att det skulle hjälpa dem att överleva, efter-
som tidigare generationer överlevt, genom att göra just så. 

Barn som försökte avvika från traditionen kritiserades och bestraffades. Av kärlek, 
kan man tillägga. Hoten mot den tidens människor, i form av väder och sjukdomar, var 
ju dramatiska. 

96 Marc-Wogau; Filosofisk upplagsbok, Doxa; 1986.
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Beteenden kopplades, som en extra livlina, ofta samman med religion. Gud ser dig, 
om inte vi gör det, varnade föräldrarna. 

Så länge traditionalismen härskade, gick utvecklingen extremt långsamt.

Traditionalismen skulle komma att ersättas av modernismen. 
Den kunde anas i det västerländska samhället i slutet av 1700-talet, etablerades under 

1800-talet och fick en i det närmaste explosiv utbredning under 1900-talet. 
Om traditionalismen hämtade argument från tradition och religion, fick modernis-

men sin näring från vetenskap och teknik. Dess tankar distribuerades genom den fram-
växande skolan och nya produkter. 

Modernism är en uppmaning att tänka och göra nytt, med syfte att vi successivt ska 
få det allt bättre. 

Den uppmanade människor att ifrågasätta villkoren för sin existens. Ett centralt 
inslag är självmedvetenhet. Vad har jag för behov? Hur kan jag tillfredsställa dem? Vad 
kan jag göra för andra? Vad kan andra göra för mig? Vad måste jag i så fall ge dem? Vad 
måste jag lära mig? 

Självmedvetenheten ledde till en växande mängd tekniska experiment och utveck-
ling. Teknikutvecklingen ackompanjerades av hur vi organiserade oss. Modernismen 
fick stöd av konsten, som från och med denna tid tog sig helt nya uttryck. 

Modernismen mötte också motstånd. Och då inte bara från kyrkan och den äldre gene-
rationen. 

Ett nytt motstånd kom från romantiken som föddes och utvecklades parallellt med 
modernismen. 

Romantiken uppstod som en reaktion mot den förnuftstro, materialism och meka-
niska världsbild som modernismen baserades på. Känslan, snarare än förnuftet skulle 
råda, hävdade romantikerna. Intellektets betydelse skulle stå tillbaka för själen och det 
subjektiva. Mysticism hade ett värde, ansåg romantikerna. 

Modernismen fick ”eldunderstöd” från bland andra Charles Darwin och evolutionsläran. 
Mutationer ledde via ”det naturliga urvalet” till att naturen utvecklades, lärde han 

oss. Bra mutationer överlever och fortplantas. Sämre dör så att de inte kan kopieras. 
Därmed lämnar det ”dåliga” utrymme för det som är ”bra”. 

Modernismen kunde lätt ses som ett mänsklighetens efterliknande av naturen i detta 
avseende. Insikterna stärkte modernismens utövare.

Men främst fick modernismen sin legitimitet från de framsteg som den åstadkom. 
Modernismen visade sig fungera och dess frukter uppskattades. 
Människor fick det snabbt och bevisligen mycket bättre. Svält och sjukdomar reduce-
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rades, för att i vissa fall elimineras. En rad innovationer förädlade tillvaron. Livslängden 
ökade drastiskt. Dessutom gav den modernistiska utvecklingen oss tid över, så kallad 
fritid. De flesta behövde inte fler argument för ett modernitiskt förhållningssätt än så.

Tyvärr skulle modernismens tekniska utveckling också visa sig möjliggöra moderna krig 
och andra katastrofer. 

Första världskrigets gas, stridsvagnar, kulsprutor och flygplan orsakade död i en 
omfattning som bara överträffades av andra världskrigets ännu modernare vapen. 

Atombomben 1945 var en av de uppfinningar som för första gången fick mänsklig-
heten att ifrågasätta om den tekniska utvecklingen verkligen alltid var av godo. 

Enligt många förlorade modernismen därmed sin ”oskuld”. Några hävdar till och 
med att modernismen föll vid krigsslutet.

Ifrågasättandet av modernismen fick på nytt stöd inom romantiken. Världen har bli-
vit för hård och mekanisk, upprepade romantikerna. Modernismens dominans mins-
kar människornas utrymme för egna uttryck, experiment och tänkande. Därmed har 
modernismen fallit ihop av sin egen tyngd, fortsatte de. 

Den svårdefinierade, men seglivade, postmodernismen föddes. Postmodernisterna 
hävdade att modernismens ifrågasättande av traditionen hade blivit tradition. Därmed 
slänger modernismen ut ”barnet med badvattnet”. 

Därmed är vi framme vid den initialt sakta framväxande hållbarhetsdiskussionen som 
tog sin början vid andra världskrigets slut (se kapitel 2). 

Hållbarhetstanken skilde sig från romantiken och postmodernismen genom att vara 
utvecklings- och förändringsvänlig. Men den skilde sig också från ”den oskuldsfulla 
modernismen”, genom att införa två restriktioner för utvecklingen:

• Modernismens fokusering på jaget måste kompletteras med en ännu starkare 
fokusering på hela jorden, mänskligheten och ekonomin 

• och göra detta med kommande generationers framtid som tidshorisont.

Kanske är hållbar modernism ett relevant begrepp för de tankar som därmed började 
gro?! 

Slit-och-släng
Det skulle dock dröja länge innan hållbarhetstanken började nå den breda opinionen. 
Istället blev det modernt med slit-och-släng.
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Slit-och-släng-idealet formulerades på 1960-talet av den svenska inrednings-arkitek-
ten Lena Larsson. Hon var redaktör i tidsskriften Allt i hemmet. 

Tidigare generationers hantverksskickliga ”gör-det-själv” kombinerat med ett envist 
sparande och satsningar på köpt kvalitet skulle, enligt henne, bytas mot lättskött och 
billig slit-och-släng-konsumtion. 

Genom att exempelvis handla möbler på Ikea, kläder från Algots och bruksföremål 
från Åhlén & Holm kunde vi tröttna på det vi köpt, nästan med en gång, och köpa nytt. 
Bara därför att vi hade lust. 

Det gamla skickades till tippen. Ju fortare det skedde desto modernare tyckte vi oss 
vara. 

Denna utveckling möjliggjordes bland annat av att produktionen vid denna tid bör-
jade flytta från höglöneländer som Sverige till låglöneländer, först i Syd- och Östeuropa 
och senare i Asien.

Slit-och-släng-tanken var tänkt som ett konsumtionsinspirerande begrepp. Det hindrar 
inte att den sannolikt också påverkade oss professionellt. 

Många har fått en ny dator och mobiltelefon på jobbet efter bara ett par år, enbart 
därför att ”nu ska de bytas ut”. Det vi kunde göra med de redskap som bytts ut kunde vi 
ofta, nästan lika väl, göra med föregångaren. 

Slit-och-släng-tänkandet har skapat status hos lastbilschaufförer att köra ett nytt for-
don, hos fartygsbesättningar att köra nya fartyg och hos kontorspersonal att sitta i ett 
nybyggt, eller åtminstone nyinrett kontor, långt innan detta är motiverat av lönsamhets, 
säkerhets- eller miljöskäl.

Återvinning
1960-talets slit-och-släng-tänkande ifrågasattes i början av 1970-talet. Slit-och-släng 
kändes inte bra och miljödebatten började ta fart. 

De snabbt växande sopbergen blev en påminnelse om att det vi slängde åtminstone 
borde återvinnas. 

Idag är soptippen (eller deponering som det ibland kallades) en i det närmaste utdöd 
företeelse. Den andel av en bil som återvinns när den skrotats, närmar sig snabbt fantas-
tiska 100 procent. Det samma gäller mycket annat av det vi slänger.

Det känns bra att återvinna. En del kanske till och med skryter med hur mycket de 
återvinner. Och barnen bevakar att föräldrarna sorterar rätt … Återvinning har blivit 
kultur.
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Reuse
Men utvecklingen går vidare. Många ifrågasätter om återvinning ”alltid” är optimalt. 
Transporter av uttjänta produkter och avfall från företag och bostäder via återvinnings-
stationer till industrier, samt distributionen från fabrik via distributörer till slutanvän-
daren belastar ju både miljön och ekonomin. 

Många ser reuse som ett alternativ och komplement till återvinning. 
Reuse innebär att tekniken konstrueras så att den till övervägande del kan användas 

om och om igen utan att först återvinnas. 
Detta visar sig spara tid, pengar, energi och naturresurser. Det finns exempel97 på att 

miljöproblem på detta sätt kunnat halveras. 

Leverantörer får, med ett reusetänkande, leverera kvalitet i form av mer avancerade kon-
struktioner och bättre material. 

Dessutom ökar efterfrågan på underhåll och rekonditionering. Många gånger kan 
detta, via högre priser, ge leverantören en nettovinst. 

After sales är numera ofta en av de stora intäktskällorna för industrin. After sales är 
dessutom en möjlighet för västerländsk industri i den hårda konkurrensen med låglöne-
produktionen i Östeuropa och Asien. Avancerade konstruktioner kräver högre kompe-
tens och mer omsorg, vilket ställer krav på mer välutbildad personal. 

Reusetänkandet kan tillämpas på en mängd områden. Ett område är förpackningar 
som, likt tomglas och containrar, kan användas om och om igen. 

Begagnatmarknaden där maskiner, kläder, hus och bilar, efter uppfräschning, säljs för 
att användas på nytt är ett uttryck för reuse. 

Butiker som hyr ut kläder, som kan vara roliga att ha på sig någon eller några gånger, 
men som därefter hade blivit hängande om de hade köpts är en annan spännande idé i 
denna anda98.

Upcykling
Vad kommer efter reuse? Kanske är det upcykling!

I några fall har återanvändningen gjorts på ett sätt som ökar avkastningen jämfört 
med när tekniken användes i sin ursprungliga funktion. 

97 Internet: Impact of Closed Loop Network Configurations on Carbon Footprints; A case-studie in Copiers; 
http://WWW.citeulike.org/article/9832067

98 GP 130807.
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Sådan så kallad ”upcykling” hittar vi exempelvis när det gäller antikviteter och när 
skrot används till konst. 

Gamla slitna lokaler som renoveras och uppgraderas till hotell, köpcentrum, restau-
ranger och kontor med en uppskattad patina är andra allt viktigare exempel på upcyk-
ling. 

Exemplen tjänar förhoppningsvis som inspiration för någon av läsarna inför nästa 
steg i utvecklingen.

Modularisering och standardisering
De senaste decennierna har tekniken modulariserats och standardiserats. Filosofin kan 
jämföras med leksaken Lego. 

Legobitar kan användas i nya applikationer. I all oändlighet. Genom att de har samma 
”koppling” som de alltid haft, kan legobitar gjorda vid ett tillfälle användas tillsammans 
med legobitar tillverkade vid ett betydligt senare tillfälle. 

Denna filosofi skapar enorma möjligheter med avseende på teknikens hållbarhet. En 
enskild modul kan användas i en mängd olika applikationer. 

När en enskild modul inte längre är effektiv, säker eller miljövänlig (hållbarhetsbe-
greppets tre pelare) kan den enskilda modulen bytas ut utan att hela systemet skrotas. 

Utbytta moduler kan i bästa fall användas på nya sätt (reuse, upcykling) eller åter-
vinnas. 

Skiftet från det traditionella enhets- till det nya modulariserings- och standardi-se-
ringstänkandet, sammanfattas i illustration 20.

Illustration 20:  Hur skiftet från ett enhetstänkande (illustrationens vänstra del) till ett standardiserings- och modulari-

seringstänkande (illustrationens högra del) möjliggjort ett filosofiskifte från ”slit-och-släng” till återvinning/uppgrade-

ring/ underhåll/reuse och därmed ökad livslängd.
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Skapa relevanta styrsystem!
Tekniker och ingenjörer har, som vi konstaterat, en fantastisk förmåga att förr eller 
senare lösa näst intill vilket tekniskt problem som helst – om de bara får. Gränserna sätts 
av hur de och tekniken styrs. 

Det sätt på vilket vi styr tekniken är sammansatt och komplext. Det kan vara såväl 
abstrakt (i form av exempelvis normer) som konkret (exempelvis pengar). 

Styrsystemen styr varandra. Dessutom är de nästan alltid en del av varandra. Det är 
därför motiverat att använda det lite abstrakta begreppet styrande strukturer. 

De styrande strukturernas betydelse för tekniken blir tydligare om vi jämför ingenjören 
med en bonde och företaget med ett jordbruk. De styrande strukturerna utgör i så fall 
”teknikens jordmån”. 

Bonden vet att en god skörd kräver mer än ett bra frö. Fröet måste bevattnas och 
gödas för att växa. Arbetet med jordmånen i form av bevattning och gödning kräver 
minst lika mycket uppmärksamhet av bonden som arbetet med att välja utsäde och att så.

Detsamma gäller tekniken, inte minst om den ska bidra till hållbara företag. Tekniken 
måste ha en jordmån, i form av styrande strukturer, som ger tekniken en rimlig chans 
att hålla. Låt oss därför kalla sådana styrande strukturer hållbara styrande strukturer. 

Mycket tyder på att ingenjörer ofta inte är medvetna om vikten av att ägna ”jordmånen” 
uppmärksamhet. Tekniken som sådan tar all tid och allt intresse i anspråk. Den energi 
som borde ägnats åt att påverka de styrande strukturerna finns därför ofta inte. 

Dessutom skiljer de styrande strukturernas logik sig från teknikens. Många ingenjö-
rer trivs kanske inte med de ”irrationella” mekanismer som karakteriserar de styrande 
strukturerna, exempelvis i form av maktspel. Kanske har en del ingenjörer valt att bli 
ingenjörer just för att slippa sådant. 

Om och när detta är sant är risken stor att de styrande strukturerna försummas av 
ingenjörer och tekniker. Kostnaden för detta är sannolikt hög med avseende på den tek-
niska hållbarheten.

Givetvis delar ingenjörerna ansvaret med dem som styr våra företag. Teknik är svårt. 
Stora organisationer omfattar en mängd olika sorters teknik, som dessutom utvecklas 
snabbt. 

Det är förståeligt om personer på ledande nivå, av både tids- och kompetensskäl, 
avfärdar tekniska frågor till ingenjörer och tekniker. 

Sammantaget får vi, där detta inträffar, en situation där två kompetensområden (led-
ning och teknik), som är helt beroende av varandra, inte möts i den utsträckning som 
skulle krävas med avseende på hållbarhetsarbetet. 
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Vilka är då de styrande strukturerna? Ja, något som initialt kan förefalla enkelt visar sig 
snabbt bli komplext:

De styrande strukturerna börjar på en tekniknära nivå med styrning av teknisk 
utveckling, produktion, underhåll och utrangering. Därefter passerar de genom företa-
gets hela organisation, upp till det sätt på vilket ägare (kapitalister respektive demokrati) 
styr företaget (så kallad Corporate governance). 

Management och ägande speglar i sin tur den samhällskultur och psykologi som vi 
alla är en del av. 

Ett försök att förstå de styrande strukturerna och därmed jordmånen framgår av 
illustration 21. 

Varje avgränsning i vår förmåga att hantera denna komplexitet riskerar att avgränsa 
bärande delar av teknikens ”jordmån”. I värsta fall försummas just de delar som hade 
gjort skillnaden med avseende på hållbarheten. 

Det har vi inte råd med. Vi måste orka …

Tekniska styrsystem
De styrande strukturerna kommer, sett nerifrån, närmast till uttryck i teknikernas och 
ingenjörernas egna styrsystem (längst ner i illustration 21). 

Illustration 21:  Styrsystemen är teknikens jordmån.
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Till dessa hör, till att börja med, de rutiner som styr produktionen. Dit hör även styr-
ningen av förhållandet mellan produktion och underhåll. 

Det är lätt att konstatera att denna relation är komplicerad, inte minst avseende hur de 
båda funktionerna förhåller sig till tid. Produktionen jagas av produktivitetstal, mer eller 
mindre, i realtid. Underhåll jagas av att produktionen ska fungera även i framtiden  …

Om vi lyfter blicken i illustration 21 hittar vi konstruktörerna och deras processer. Kon-
struktion har naturligtvis stor inverkan på tekniken från det att den tas i drift. 

Konstruktörer har som regel ett livscykelperspektiv på det de skapar. Det börjar med 
teknikens förverkligande och fortsätter med utprovning, driftsättning, intrimning och 
kvalitetssäkring. 

Därefter vidtar produktion och, så småningom, utrangering och återvinning. Ett 
sådant perspektiv kan sammantaget, som vi tidigare konstaterat, omfatta decennier. 

Problemet är att konstruktörer, relativt snart efter det att tekniken tagits i drift, ofta 
övergår till nya projekt. 

Risken är i så fall stor att konstruktörerna inte får chansen att följa de långsiktiga 
effekterna av den teknik som de själva skapat. Det är, när detta händer, en väsentlig 
inskränkning i deras professionella lärande.

Ekonomiska styrsystem och management
När vi distanserar oss från den allra mest jordnära nivån hittar vi mer allmänna styr-
system. 

Ett av de viktigare är ekonomistyrningen. Denna är värd extra uppmärksamhet, 
eftersom det är kritik från ingenjörer mot den ekonomiska styrningen som ursprungli-
gen föranledde denna bok.

Ekonomistyrare försöker bygga modeller av företaget med hjälp av redovisning. Syftet 
är att utvärdera och styra företagets lönsamhet och ställning. 

Modellerna utgörs ytterst av resultat- och balansräkningarna. Andra modeller, som 
kostnadsrapporter och nyckeltal, utgår nästan alltid från resultat- och balansräkning-
arna. Ekonomistyrningens hela modelluppsättning är därför ett uttryck för resultat- och 
balansräkningstänkandet. Vad får det för konsekvenser avseende hållbarhetstanken?

Låt oss börja med resultaträkningen. Den mäter intäkter och kostnader under en tidspe-
riod som aldrig är längre än 12 månader. 

I årsredovisningen jämförs visserligen det senaste året med närmast föregående år. 
Ibland finns det dessutom diagram som grovt visar utvecklingen över ytterligare några 
år. 



115

tid, synsätt, styrning och beteenden

Men årsredovisningen används inte för den interna styrningen och beslutsfattandet. 
Den ligger snarare till grund för dialogen med nuvarande och potentiella ägare, skatte-
myndighet och kreditgivare. Årsredovisningen kan, i denna boks perspektiv, därmed 
lämnas utanför resonemanget.

De resultaträkningar som styr är istället de månatliga. En genomsnittlig dag på jobbet 
är det två veckor kvar innan nästa månatliga resultaträkning kommer och ska utvärde-
ras. 

Dessa två veckor kan jämföras med det generationslånga tidsperspektiv vi använder 
när vi definierar hållbarhetsbegreppet. 

De månatliga resultaträkningarna styr i hög grad hur berörda personer uppfattas, hur 
de belönas och hur deras karriärer ska utvecklas. Resultaträkningarna utövar med andra 
ord ett mycket starkt inflytande över hur vi tänker och hur våra arbetsplatser styrs och 
fungerar.

Den andra modellen, balansräkningen, uppfattas som mer långsiktig. Den visar före-
tagets, divisionens, avdelningens, och så vidare, ackumulerade ställning sedan starten. 
Nettoeffekten just nu, av allt som dittills hänt, skulle man kunna säga. 

Det underskattade problemet är att detta görs i ett visst ögonblick. Detta ögonblick 
utgörs av redovisningsperiodens (årets, tertialets, månadens) sista dag. Balansräkningen 
ger med andra ord en ögonblicksbild av företagets ställning. Balansräkningen är därmed 
inte så långsiktig som den kanske ger sken av. 

Resultat- och balansräkningarnas relation till ”helveteskurvan” framgår av illustra-
tion 22.

Illustration 22:  Helveteskurvan, resultat- och balansräkningarna.
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Redovisningen har många intressenter. Förutom organisationens interna beslutsfattare, 
även ägare, kreditgivare, skattemyndigheter och samhället i övrigt, är den också styrd av 
en lång rad regelverk (redovisningens praxis, god redovisningssed, börsbolagsregler, etc). 

Vissa av dessa regelverk utgörs av lagstiftning. Brott mot denna lagstiftning föran-
leder allt från böter till, i värsta fall, fängelse. I mildare fall uttalas, mer eller mindre, 
offentlig kritik mot hur redovisningen utförts. Det görs bland annat i revisorernas årliga 
revisionsberättelse.

Reglerna för den externa redovisningen påverkar utformningen av de interna rappor-
terna som kommer från redovisningen. De båda typerna av rapporter ska naturligtvis 
ge en enhetlig bild. De interna rapporterna är därför inte alltid optimala ur ett internt 
styr- och beslutsperspektiv.

Eftersom ekonomin blivit allt mer internationell är dessa regelverk i allt högre grad också 
internationella. En svensk ska kunna läsa ett amerikanskt bokslut och vice versa. 

Därför bestämmer vi inte själva hur vi ska redovisa våra företag. Vår möjlighet ligger 
i att försöka påverka den internationella utvecklingen. Något som är både komplicerat 
och tidsödande. 

Regelverken styr definitionen av huruvida en händelse, som exempelvis forskning, 
utbildning och underhåll, ska betraktas som en kortsiktig kostnad eller som en långsik-
tig investering. 

Om händelsen redovisas som en investering, styr regelverken vad denna ska anses ha 
för värde vid enskilda framtida tidpunkter. 

Det är lätt att se att det här finns betydande intressekonflikter mellan redovisningens 
alla intressenter – varav ”hållbarhetstanken” kan sägas vara en. 

Ett annat redovisningsproblem är att det finns en rad händelser och företeelser, kopplade 
till företagets agerande, som betalas och därför redovisas i andra organisationer än där 
de uppstått. Dessa händelser och företeelser är ofta starkt kopplade till hållbarhetsbe-
greppet. 

Miljöförstöring är ett sådant exempel. Miljöförstöring har traditionellt varit, och är 
delvis fortfarande, gratis för det företag som orsakat den och redovisas i så fall inte av 
detta företag. 

Sociala händelser är annat exempel. Olyckor och skador i form av exempelvis 
”utbrändhet” betalas till övervägande del via skatt av samhället. Därför syns inte heller 
de i det orsakande företagets redovisning.

Sedan åtskilliga decennier har forskare diskuterat möjligheterna att komplettera den 
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traditionella redovisningen med både miljöredovisning och social redovisning. Många 
försök har gjorts. Få har lyckats.

Numera får GRI Global Reporting Initiative, anses vara det dominerande verktyget. Fler-
talet svenska börsföretag ger ut årliga hållbarhetsredovisningar med GRI som mall. 

Problemet med dessa är att, de i hög grad är resonerande och därför får anses ha 
betydligt lägre substans och därmed status än den traditionella monetära årsredovis-
ningen. 

”Nothing beats hard facts”, heter det. Och den hårdaste faktan av dem alla är ju 
pengar …

Låt oss återkomma till det ekonomiska tänkandet längre fram i boken.

Ägarstyrning
Det sätt på vilket företags management styr företaget utgår från ägarna. De är de som, 
via bolagsstämmor och styrelsearbete, sätter riktning och ramar för management. 

Privata företag ägs och styrs av kapitalister. Offentliga företag styrs av politiker. Kapi-
talismen och demokratin är därför av stor betydelse i ett resonemang om hållbarhet. 

Ägarna äger det kapital som produktionen använder och som underhållsavdelningen 
sköter. Det ”kollegiala avståndet” mellan ägarna, ingenjörerna och teknikerna är, med 
andra ord, inte fullt så stort som det nästan alltid upplevs som.

Ungefär 60 procent av produktionen är privat och kapitalistiskt styrd. Dit hör exem-
pelvis börsföretag och alla entreprenöriellt ägda företag. 

40 procent ägs demokratiskt inom kommuner, regioner/landsting och staten. Dit hör 
företag som SJ och Vattenfall, men också förvaltningar som Försvarsmakten, flertalet 
sjukhus och många av våra skolor. 

Hur förhåller sig dessa ägare till hållbarhetsbegreppet? 

Privat ägande
Kapitalism definieras som privat ägande av produktionsmedlen. 

Kapitalism och marknadsekonomi, i kombination med ett demokratiskt samhälle, är 
oöverträffade – om än inte ofelbara – när det gäller att ge människor ekonomisk välfärd.

Men hur bra är kapitalismen i ett hållbarhetsperspektiv? 
Kritiker – inte minst bland kapitalismens förespråkare – uttrycker allt oftare oro över 

att den, i brist på alternativ, blivit något av en slags fundamentalism. Andra tankar och 
värderingar kommer till korta.
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Ingenting mår bra av att stå oemotsagt. Fundamentalism är alltid farligt. Kapitalis-
men har därför allt fler bekymrade anhängare. Påtagligt många av dem, som hörs mest i 
debatten, är själva kapitalister.

Oron får bränsle från de debacle som kapitalismen, med allt högre frekvens, orsakar 
(och som inspirerat väsentliga delar av hållbarhetsdebatten, se kapitel 2). 

Den stora frågan, ur ett hållbarhetsperspektiv, är inte om vi ska ha kapitalism eller inte. 
Kapitalismen har, med hög sannolikhet, kommit för att stanna. Frågan är snarare vilken 
sorts kapitalism vi ska ha. 

Med risk för att överförenkla komplexa begrepp är det möjligt att identifiera tre sor-
ters kapitalism, som alla har olika förhållningssätt till tiden, och därmed till hållbar-
hetstanken:

Ägarstyrd kapitalism
Ägarstyrd kapitalism är kapitalism där ägarna utövar ett aktivt inflytande över kapitalet. 

Ägarna är engagerade i styrelsearbetet (som i Wallenbergssfären). I vissa fall sitter de, 
till och med, i den exekutiva ledningen av företaget (som i Ikea och H&M). Därmed har 
de en stark känsla för kunder, anställda, produktion och produkter. 

Ofta, och det är viktigt med avseende på hållbarhetstanken, är avsikten att företaget 
ska ärvas inom familjen. Fokus ligger därför på att förvalta kapitalet med tanke på kom-
mande generationer. Det ger ett långsiktigt perspektiv. 

Den ägarstyrda kapitalismens attityd till ekonomi är därför snarlik hållbarhetsbe-
greppets. 

Den ägarstyrda kapitalismen förknippas i låg grad med kapitalismens debacle på håll-
barhetsområdet. Det är därför rimligt att betrakta den ägarstyrda kapitalismen som bra 
i ett hållbarhetsperspektiv.

Statsstyrd kapitalism
Den andra sortens kapitalism är statsstyrd kapitalism. 

Statsstyrd kapitalism innebär att de privat ägda produktionsresurserna styrs av staten 
(politikerna). Det klassiska exemplet torde vara krigsekonomier, där privat ägd produk-
tion och infrastruktur tas i statens tjänst för att säkra framgångar i kriget. 

I vår tid är det sannolikt mer motiverat att se statsstyrd kapitalism som kapitalism 
med viss inblandning från staten. 
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I Sverige har detta varit tydligt i samband med finanskriserna, där staten i början av 
2000-talet räddade banker via bankstödsnämnden, i folkmun kallad bankakuten. 

I USA utgör det mycket stora antalet lobbyister från Wall Street i Washington ett 
uttryck för att även USA har större statskapitalistiska inslag än vad vi normalt förknip-
par detta land med. 

Företrädare för Wall Street konstaterade i samband med finanskrisen 2008, som en 
kommentar till den amerikanska statens agerande, att ”lite socialism nu gör att vi kan 
hålla socialismen borta i framtiden”. Liknande kommentarer har hörts även i Sverige. 

Kommentarerna är ett uttryck för att många kapitalister ser statskapitalism som en 
”räddande ängel” i de fall andra former av kapitalism inte längre kan hantera de situatio-
ner som de ofta själva orsakat. 

Även den statsstyrda kapitalismen får i detta sammanhang därför betraktas som håll-
bar, inte minst då den utövas i demokratier.

Finanssystemstyrd kapitalism
Den tredje formen av kapitalism är finanssystemstyrd kapitalism. 

I denna styrs kapitalet av tjänstemän, som själva inte är ägare. Fonder som förvaltar 
våra pensionspengar genom att investera i företag kan vara exempel på denna sorts kapi-
talism. 

Kapitalets ägare (de som pensionssparar) vill ha tillgång till besparingarna. Därför 
investeras kapitalet relativt kortsiktigt (tre till sju år är vanligt). De finansiella tjänste-
männens möjlighet att själva tjäna pengar på kapitalet är därför hårt begränsat tidsmäs-
sigt. 

Därför placerar ofta sådana fonder kapitalet i företag från vilka de ämnar göra så 
kallade exits. Det innebär att de åtgärder som sådana fonder vidtar i företagen måste få 
genomslag och öka värdet på placeringen innan denna planerade exit/utgång. 

De finansiella tjänstemännen är dessutom i allmänhet just finansiellt inriktade. Det 
finns många vittnesmål från företagsledare om att de finansiella tjänstemännen helst 
inte befattar sig med produktion, produkter och kunder. 

Den finanssystemstyrda kapitalismen tenderar med andra ord att vara kortsiktig. Det 
påverkar dess syn på hållbarhet.

Offentligt ägande
Den andra stora ägande sektorn är den offentliga. Dess agerande som ägare utgår från 
hur demokratin fungerar. 
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Man kan tycka att demokratin borde vara långsiktig. Kommande generationer ska, i 
egenskap av medborgare, ärva såväl det producerande kapitalet som rösträtten. 

Mot denna logik står det faktum att väljarnas minne, av både politiker och statsve-
tare, anses vara kort. På valdagen, i september vart fjärde år, tycks väljarnas tidshorisont 
vara begränsad till vad som sagts under valrörelsen. 

Frågor som förläggs till mandatperiodens inledning undgår därför relativt lätt upp-
märksamhet i inledningen av valrörelsen. Det samma gäller frågor som förknippas med 
exempelvis vintern. Dåligt underhållen järnvägsinfrastruktur, som inte fungerar när det 
är kallt, blir av detta skäl sällan en valfråga i september. 

Andra frågor undgår väljarnas intresse på grund av sin komplexitet. Valrörelsens 
snabba och fragmenterade dialog genom media kan sällan göra sådana frågor rättvisa. 
Många tekniska frågor torde kunna räknas dit.

En tredje typ av frågor är så pragmatiska att de blir ointressanta som särskiljande 
profilfrågor i valrörelsen. Samtliga partier tycker ungefär samma sak. Det innebär inte 
att frågorna är lätta eller oviktiga att hantera. Bara att de är kampanjmässigt oattraktiva 
för kampanjstrategerna.

Frågor som av något av dessa eller andra skäl inte fungerar som röstmagneter, 
benämns inom politiken som icke-valfrågor. De får lösas utan uppmärksamhet av väl-
jarna och kan därför lätt prioriteras ner på kort sikt. 

Det innebär inte att medborgarna struntar i dessa frågor när den offentliga produk-
tionen på grund av utebliven hållbarhet slutar att fungera. Men om politikerna har tur är 
det då fortfarande långt till nästa val.

Media
Makthavare granskas av medierna. 

Politiker, investerare och management är intresserade av positiv publicitet. Därför 
utövar media en betydande makt över både näringsliv och politik.

Medias förhållande till hållbarhetsbegreppet styrs i hög grad av medias syn på tid. 
Flertalet medier ägnar sig åt nyheter. Definitionen av vad som är en nyhet varierar och 
beror på mediets utgivningsfrekvens. 

Radions ekosändningar sänds varje timme. Innehållet byts i allmänhet ut flera gånger 
om dagen.

Tv:s nyhetsprogram, liksom morgon- och kvällstidningar, tenderar att definiera nyhet 
som vad som hänt sedan igår. 

Magasin tenderar att definiera nyheter utifrån ett vecko- eller möjligen månatligt 
perspektiv. 
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Nyheters relevans bedöms dessutom i förhållande till vad berörda läsare, lyssnare och 
tittare kan förväntas vara intresserade av. 

Journalisterna själva vill ofta ägna sig åt långsiktiga och komplexa frågor. Dessvärre 
är deras läsare, lyssnare och tittare inte alltid lika intresserade.

Dessutom jagar medier i flock. När en större fråga väcks, tenderar den att bli intressant 
i näst intill alla medier. Frågor som inte får uppmärksamhet i ett medium, får det sällan 
i andra medier heller.

Hållbarhetsbegreppet är, av alla dessa skäl, svårfångat i flertalet av våra medier. 
Hållbarhetsfrågor får dock viss uppmärksamhet första gången när de anas och andra 

gången när de bryter ut. Detta görs i allmänhet under mycket korta tidsperioder (en 
explosion omedelbart följd av en implosion). 

Medias relation till helveteskurvan kan därför illustreras som i illustration 23. 

Vetenskap
Forskarna då? Det var de som initierade hållbarhetsdiskussionen. Vetenskap är uppen-
bart styrande. Forskarna arbetar väl med längre tidsperspektiv? 

Tveklöst! Men tyvärr är dessa, speciellt i vissa vetenskaper, så långa att näringsliv 
och politiker ofta inte kan vänta på svaret. När svaren väl kommer har näringsliv och 
politiker ofta tvingats gå vidare utan stöd från akademin. 

Men det finns ett, ur det praktiska hållbarhetsarbetets synvinkel, problem till; många 

Illustration 23:  Medias bevakning av helveteskurvan.
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Tid
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forskare ägnar sig åt att utveckla sina ämnesområden (grundforskning) snarare än åt att 
hitta praktiska lösningar (tillämpad forskning). 

 Av båda dessa skäl har akademin ibland svårt att nå ut till dem som ska omsätta teorin 
till praktisk handling. 

Beteendevetenskap
Beteenden bottnar ytterst i psykologin. Hur hållbart orkar vi tänka, nu när hållbarhet 
håller på att bli kultur? Klarar vi av att diskontera framtiden? Hur stark är vår mentala 
kapacitet att prioritera ”viktigt framför bråttom”? Och går vi från tanke till ord, och från 
ord till handling? 

Allt detta intresserar forskare inom det beteendevetenskapliga området.

Framtiden är abstrakt och osäker. Avståndet till en framtida tidpunkt styr graden av den 
osäkerhet vi känner. Det bidrar till att vi värderar det som ligger nära oss i tiden högre 
än det vi måste vänta på99. 

Risken är dessutom stor att vår bild av en avlägsen framtid frikopplas från den nuva-
rande verkligheten. Frikopplingen ökar med det tidsmässiga avståndet (liksom frikopp-
lingen ökar med alla andra avstånd)100. Framtiden känns därmed inte alltid relevant.

I slutet av 1960-talet genomförde två forskare vid Stanford University101 en studie av 
förskolebarn avseende deras viljestyrka och självkontroll. Forskarna ville veta hur länge 
barnen kunde avstå från en mindre omedelbar belöning (en karamell), till förmån för en 
större belöning (en påse karameller), om de klarade av att vänta. En knapp tredjedel av 
barnen kunde vänta på påsen den tid som krävdes. 

Forskarna har därefter försökt följa barnens väg genom livet. Mycket tyder på att de 
som kunde vänta också klarat livet bäst. Psykologiskt välbefinnande, skolprestationer 
och frånvaron av droger talar för detta102. Skillnaden mellan de båda grupperna förklaras 

99 Ainslie G & Haslam N; Hyperbolic Discounting; Choice Over Time, s 57–92, Russel Sage Foundation; 
1992.

100 Trope, Yaacov & Liberman Nira; Temporal Construal; Psychological Review, vol 110, no 3, 403 321; 
2003.

101 Mischel, W, m fl; Cognitive and attentional mechanisms in delay of gratification; Journal of Personality 
and Social Psychology, 21, 204–208; 1972.

102 Det finns här en viss risk för vetenskapliga mätproblem. Knappt 70% av barnen kunde återfinnas 
senare i livet. Det är inte säkert att dessa var helt representativa för de som inte kunde återfinnas. 
Dessutom är det osäkert i vilken utsträckning som miljöfaktorer, som uppfostran, också påverkade 
barnen.
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av skillnader i de mentala processer – främst viljestyrda – som påverkar kunskap, tänk-
ande och information (kognition).

Annan forskning hittar fler förklaringar103. En sådan är hur länge vi tror att vi måste 
vänta på den större belöningen. Mycket tyder på att vi överdriver hur länge vi tror att vi 
måste vänta. Ju längre det verkliga tidsförloppet är, desto mer tenderar vi att överdriva 
förväntningarna. 

Överdriften ökar om vi tror att kraften i sambandet mellan insats och resultat är osä-
kert. 

Många av oss hanterar osäkerheten genom att vänta en begränsad period för att se vad 
som händer och sedan ge upp om det förväntade resultatet uteblir. De som ger upp först 
är de som tror att de måste vänta längst. 

Vi kan bara spekulera i vad detta betyder för de generationslånga tidsperspektiv som 
definierar hållbarhetsbegreppet.

En annan faktor, som styr vår vilja att vänta, är om vi tror att resultatet blir bättre med 
tiden. 

Vissa viner och ostar vinner, till skillnad från mjölk och frukt, på att konsumeras 
senare. Ny teknik kan kännas pålitligare när barnsjukdomarna förväntas vara borta. En 
rådgivare blir bättre om denne hinner få mer erfarenhet. Sådana förväntningar bidrar 
till vår vilja att vänta. 

Olika beteendevetenskapliga krafter drar i olika riktningar. Vi vill maximera lust. Det 
leder till svårbedömbara beteendemönster.

Ibland tidigarelägger vi negativa åtgärder för att inte ha dem hängandes över oss. 
Vi kan också senarelägga positiva händelser därför att tanken på att få njuta av dem i 

framtiden i sig är en njutning som vi gärna drar ut på tidsmässigt104. 

Den förväntade eller åtminstone befarade alternativkostnaden för att vänta styr också 
vårt beteende. 

Det är lätt att skjuta på utveckling, utbildning och underhåll om vi tror att senare-
läggningen är gratis eller åtminstone billig. Men om risken för och storleken på tillkom-
mande kostnader förväntas öka, ändras naturligtvis våra prioriteringar.

103 McGuire, J T & Kable, J W; Rational temporal predictions can underlie apparent failures to delay grati-
fication; Psychological Review; 2013.

104 Frederick, Shane; Valuing future life and future lives: A framework for understanding discounting; Jour-
nal of Economic Psychology 27; s 667–680; 2006.
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Våra erfarenheter spelar stor roll105. 
Om vi tidigare upplevt att effekterna av att vänta är positiva, så ökar det vår benä-

genhet att vänta fler gånger. Stabila spelregler och pålitliga mekanismer gör oss, alltså, 
långsiktigare.

Våra värderingar, och därmed beteendet, påverkas också av vilken roll vi identifierar oss 
med. Eftersom vi alla skiftar mellan olika rollen byter vi också värderingar. Ibland flera 
gånger om dagen. 

Detta har avseende hållbarhetsbegreppet (i detta fall med inriktning mot klimatfrå-
gan) studerats av en grupp forskare106. 

236 ekonomi- och miljöchefer fick rangordna betydelsen av ett antal åtgärder som 
hade en relation till hur vi bäst kan komma till rätta med växthuseffekten. 

Hälften av de som svarade gjorde detta utifrån sin professionella roll (ekonomi- eller 
miljöchef). Den andra hälften gjorde det adresserade i sin privata roll (exempelvis som 
förälder). 

Dilemmat var, och är, att åtgärder nästan alltid kräver ekonomiska och/eller beteen-
demässiga uppoffringar. 

Resultatet? Jo, viljan till uppoffringar var högre bland de som tog ställning till åtgär-
derna i sin roll som privatpersoner. 

Detta bekräftas av tidigare undersökningar som visat att vi skiljer mellan våra privata 
och professionella värderingar107. 

Mycket tyder också på att denna skillnad, åtminstone hittills, varit störst för dem som 
arbetar i den privata sektorn. 

Skillnaden klassificeras dessutom av forskarna som signifikant108. Det, i sin tur, är 
kanske inte så konstigt. I den privata sektorn är lönsamhet värdering. 

Detta styrs sannolikt också av vem som söker sig till respektive sektor. 
Forskningsresultatens relation till ”helveteskurvan” framgår av illustration 24.

105 Kidd, m fl; Rational snacking: Young children’s decisionmaking on the marschmallow task is modera-
ted by our beliefs about environmental rationality; Cognition 126, 109–114; 2013.

106 Nilson A, Biel A; Acceptance of Climate Change Policy Measures: Role Framing and Value Guidance; 
European Environment, 18, 203–215; 2008.

107 Craig P, Glasser H, Kempto W; Ethics and values in environmental policy; Environmental Values 2; 
137–157; 1993.

108 Nilsson A, von Borgstede C, Biel A; Willingness to accept policy measures: the effects of values and 
norms; Journal of Environmental Psychology 24, 267–277; 2004.
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Illustration 24: Ekonomers kluvenhet inför helveteskurvan.

”Kultur slår strukturer” 
De styrande strukturer som vi diskuterat i detta kapitel är alla en del av och styrs av den 
samhällskultur som vi tillsammans utgör.

”Kultur slår strukturer”, konstaterade nyligen vd:n för ett av våra största företag, i 
en diskussion om hållbarhet. Hållbarhetstanken måste nu bli kultur, fortsatte han. Vad 
menar han med det? 

Strategier är komplexa, svårtillgängliga och åldras snabbt. Poängen är snarare att de 
görs, än att de finns. ”Planning is everything, the plan is nothing”, som någon uttryckt 
det.

Kulturen däremot är för människan vad vattnet är för fisken. Den omsluter oss. Den 
styr oss i tanke, ord och handling. Dessutom på ett sätt som innebär att vi sällan är fullt 
medvetna om det. 

Kultur ger oss dessutom en gemensamhetskänsla. Vi söker oss till och är stolta över 
att vara medlemmar av olika kulturer. 

Kultur har definierats som etablerade mönster av tankar, känslor och beteenden bland 
en grupp människor. 

”Gruppen” kan vara geografisk (svenskar), organisatorisk (volvoiter) eller professio-
nell (ingenjörer). Gruppen kan också vara ett socialt nätverk, opinionsströmningar som 
vi tillhör eller en ”community” på internet. 

Kulturens kraft kommer från att vi är flockdjur. Vi vill och måste vara en del av en 
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flock. Annars överlever vi inte. Kulturen innebär ett sorts kontrakt mellan ”flocken” och 
dess enskilda medlemmar.

Ledare har länge varit medvetna om kulturens betydelse för ledarskapet. Därför tar de 
kulturen i sin tjänst. Kultur byggs med hjälp av ett antal verktyg109. 

Det första är värderingar. Värderingar är vad vi vill uppnå (vad som är bra, rätt, gott, 
fint, etcetera). I denna bok är värderingen hållbarhet. Om vi tror att ett visst beteende 
(reuse, underhåll, recykling, etcetera) leder till att den eftersträvade värderingen (håll-
barhet) förverkligas styrs vi av kulturen.

Kultur byggs med hjälp av förebilder, symboler och ritualer. Dessa verktygs uppgift 
är att göra de kulturella värderingarna synliga och attraktiva. Tillvägagångssättet är 
särskilt tydligt inom religioner och vid utvecklingen av nationella kulturer. Men många 
företag anses också vara skickliga på kulturell styrning. Ikea, Apple och Google är tre 
vanliga exempel.

Ett oavvisligt krav är att ledaren själv lever som han eller hon lär. Ledaren måste vara 
en förebild. Eller, ”to walk the talk” som amerikanerna uttrycker det. 

De många samhällskrafter som nu verkar till förmån för hållbarhetsbegreppets förverk-
ligande tyder på att vi står inför ett samhälleligt kulturskifte:

Investerare gör allt oftare en hållbarhetsanalys av de företag som de äger eller funderar 
på att investera i. 

Företag vill ha affärspartners som arbetar hållbart. 
Anställda kräver allt oftare hållbara företag som arbetsgivare. Skälen är sannolikt 

både egoistiska och ideella. Det både är och känns bra att arbeta för ett företag som gör 
bra saker. ”To feel nice, by doing well, by beeing good”, tycks vara ett mantra för allt fler. 

Sammanfattning och slutsats
Bakom tekniken finns abstraktioner som synsätt, bland annat i form av tekniska filo-
sofier, styrande strukturer och beteendemönster. De är svårgreppbara och försummas 
därför lätt. 

Det är, när detta sker, ett problem. Abstraktionerna styr mer än vad många av oss vill 
inse. Därför måste vi förstå dem, beakta dem och försöka påverka dem.

Sannolikt är det viktigaste sättet kultur. Allt fler inser att kultur som kraft slår struk-
turerna. 

Låt oss göra underhåll till kultur!

109 Jag baserar i hög grad resonemanget på Deal, Kennedy; Corporate Cultures; 1982.
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Dagens ekonomimodeller  
gör oss halvblinda

Kapitlet handlar om hur viktigt vårt ekonomiska tänkande är för hållbarhetstanken, 
inte minst om vi ska tillvarata den fulla potentialen i underhåll. 

Det redogör för en del av de projekt som pågår över hela världen för att beakta 
hållbarhet. 

Kapitlet avslutas med en redogörelse för SMGC:s arbete med att utveckla en 
hållbarhetsräkning som komplement till resultat- och balansräkningarna.

•••
Naturen har gett oss begränsade resurser till vår överlevnad. Dessa måste vi därför hus-
hålla med. 

Det tankesystem som vi använder för att förstå detta hushållande kallas ekonomi. 
Ekonomi är ett synsätt skapat av människor110. Synsätt strävar mot sanningen, men 
lyckas aldrig nå den fullt ut.

Det synsätt vi idag använder oss av skapades till stor del på 1800-talet. 

Redovisning
För att göra det ekonomiska synsättet hanterbart, konkretiseras det i form av ekono-
miska modeller. Modellerna är som regel numeriska och monetära. 

De mest inflytelserika ekonomiska modellerna hämtas ur den ekonomiska redovis-
ningen. Redovisningens betydelse framgår av att den funnits under människans hela 
moderna historia (om än i väsentligt mindre utvecklade former). 

110 Källström, Anders; Ekonomi för tänkare; Dola, 2014.

7



dagens ekonomimodeller gör oss halvblinda

128

Betydelsen framgår också av, ofta citerade, talesätt som:

Nothing beats hard facts!

What gets measured gets done!

Money talks!

Redovisningen sträcker sig från högsta till lägsta organisatoriska nivå och strävar efter 
att härleda sambandet mellan orsak och verkan. Därmed är det också relativt lätt att med 
hjälp av redovisning identifiera den ansvarige. 

Redovisningen utgör i hög grad därför språket i de styrande strukturer som diskute-
rades i föregående kapitel. 

Vårt sätt att mäta och tänka ekonomi ”impregnerar” det moderna samhället. Redovis-
ningen förväntas ha det definitiva svaret på många av våra svåraste frågor. 

Redovisningen ligger till grund för en väsentlig del av beslutsfattandet och för hur 
vi som individer, organisationer och nationer utvärderas och belönas. Redovisningen 
blir därigenom ett av det moderna samhällets mest kraftfulla styrverktyg. Därför kan 
betydelsen av det sätt på vilket vi tänker ekonomi knappast överskattas. Det gäller inte 
minst i arbetet med hållbarhet. 

Ekonomer, på både national- och företagsekonomisk nivå, har länge varnat för att redo-
visningen har brister, att dessa är stora och att redovisningen därför delvis har förlorat 
sin relevans111. 

Nobelpristagarna 2009, Joseph Stiglitz och Amartya Sen exempelvis, konstaterar att 
det sätt på vilket vi mäter är felaktigt, eller missförstås, och att vi mer eller mindre är 
”blinda”112. 

Medvetenheten om redovisningens bristande relevans med avseende på vår tids utma-
ningar började ta fart på 1970-talet. Många ekonomer funderade över hur den traditio-
nella redovisningen kunde kompletteras med dels social redovisning, dels miljöredovis-
ning. 

Om det hade lyckats skulle ekonomerna täckt in hållbarhetsbegreppets tre pelare 
”planet, people och profit” i våra modeller långt innan dessa formulerades av FN. De 
dåvarande försöken skulle dock i allt väsentligt misslyckas. 

111 Kaplan R; Relevance Lost; 1991.
112 Raworth, Kate; Defining Safe and Just Space for Humanity; Is Sustainability Still Possible, Worldwatch 

Institute 2013.
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Nationalekonomins modeller
På nationalekonomisk nivå är försörjningsbalansen den centrala redovisningsmodellen. 

Denna försöker fånga flödena (produktion, import, export, investeringar och kon-
sumtion) kring bruttonationalprodukten (BNP) som en illustration av hur vår ekono-
miska tillväxt utvecklas. 

Tillväxten bör vara större än cirka två procent om arbetslösheten ska minska. Bland 
annat med tanke på det stora politiska engagemanget för ökad sysselsättning, har BNP 
fått en stark, för att inte säga dominerande, ställning i samhällsdebatten. 

Ifrågasättandet av BNP är, samtidigt, omfattande:

BNP används, för det första, som mått på tillväxt, som om denna är evig och obegränsad. 
Många ifrågasätter om evig och obegränsad tillväxt är mänskligt och ekologiskt möjlig. 

De efterfrågar därför kompletterande mått som beaktar tillväxtens begränsningar. 

För det andra, ekonomi syftar till välfärd. Välfärd bidrar till, men är inte någon garanti 
för, välbefinnande. 

Välbefinnande borde vara ett begrepp överordnat välfärd. Därför finns det debattörer 
som efterfrågar ekonomimodeller som kopplar ekonomi till exempelvis lycka. 

De tycker sig få stöd i undersökningar som visar att lyckan inte ökar med inkom-
sterna när dessa övergår en viss nivå. 

Kritiker påminner, för det tredje, om att BNP inte beaktar frivilligt och obetalt arbete 
(föräldrar, frivilligorganisationer, CSR-projekt i näringslivet, etcetera). 

BNP bortser, för det fjärde, också från den stora mängd resurser som ekonomin tar i 
anspråk utan att betala för den. Dit hör inte minst de (både positiva och negativa) effek-
ter på samhälle och natur som ekonomin orsakar. 

BNP genereras, för det femte, av företag. 
Många oroar sig över att vissa företag nu börjar bli så stora att samhället inte har råd 

att låta dem gå i konkurs. Banker och amerikansk bilindustri är två exempel från vår tid. 
Vi måste låta dem leva vidare nästan hur ”dåliga” de än är. Och detta helt bortsett 

från om vi definierar ”dålig” på traditionella sätt (icke solida och olönsamma) eller på 
alternativa sätt. 

När sådana företag hamnar i kris räddas de av skattebetalarna. 
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Med tanke på att vinsten, om räddningsaktionen lyckas, går till ägarna ser många 
detta som moraliskt ohållbart113. 

Denna risk fångas inte av BNP-begreppet.

Debattörer114 föreslår att BNP ersätts med eller åtminstone kompletteras med GPI – 
Genuine Progress Indicator. GPI försöker beakta kritiken mot BNP-begreppet. 

Försök att mäta USA i GPI-termer indikerar att GPI varit relativt konstant sedan 
1970-talet, medan BNP ökat minst tre gånger. Det visar, säger förespråkarna, på behovet 
av kompletterande synsätt.

Företagsekonomins modeller
Det företagsekonomiska tänkandet domineras av resultat- och balansräkningarna. 

Nästan alla ekonomiska analyser hämtas ur dessa. 

Resultat- och balansräkning skapades från början som ett stöd till företagets interna 
beslutsfattare. 

Företagens externa intressenter insåg snabbt värdet av resultat- och balansräkningen. 
De kunde ligga till grund för statens beskattning av företaget, för kreditgivarnas bedöm-
ning av kreditvärdigheten, för passiva ägares utvärdering av hur de aktiva ägarna och 
ledningen utvecklade lönsamheten och för att tillgodose medias allmänintresse av hur 
de allt större företagen skötte sig. 

För att uppfylla alla dessa syften skapades en mängd lagar och andra regler i form av 
en tvingande ”god redovisningssed”. Dessa regelverk blev en kompromiss mellan alla 
krav. 

En företagsledare illustrerar redovisningens brister genom att jämföra den med ett 
isberg. Det som syns ”ovanför vattenytan” är intäkter och kostnader, tillgångar och skul-
der, så som de definieras enligt lagstiftning och god redovisningssed. 

Det som inte syns är allt det som visserligen är ekonomi, men som inte fångas av 
modellerna. 

Det som finns under ytan är ofta mer omfattande än det som syns ovanför, säger 
företagsledaren. 

113 Sukhdev, P; Transforming the Corporation into a Driver of Sustainability; Is Sustainability Still Pos-
sible?; State of the World 2013.

114 Costanza, R, Alperovitz, G, Daly H, Farley J, Franco C, Jackson T, Kubiszewski, I, Schor J, och Victor, 
P; Building a Sustainable and Desirable Economy-in-Society-in-Nature; Is Sustainability Still Possible?; 
State of the World 2013.
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Exempel på ekonomiska företeelse som finns mer eller mindre ”under ytan”, eller som 
någon annan uttryckte det, ”ute i skuggan”, är: 

• Utebliven vinst på grund av utebliven effektivitetsutveckling.
• Utebliven vinst på grund av utebliven utveckling av företagets kvalitet.
• Utebliven vinst på grund av utebliven affärsutveckling.
• Risker på grund av hög skuldsättning.
• Skador på extern miljö.
• Skador på intressenters och det omgivande samhällets hälsa.
• Utebliven trivsel som ökar frånvaron.
• Anställda som slutar eller arbetssökande som tackar nej till att anställas.
• Kunder som tackar nej.
• Investerare som tackar nej.
• Kreditgivare som tackar nej.

Vad har dessa exempel gemensamt?

Redovisningen präglas av hur den är periodiserad. 
Kostnader och intäkter bokförs när de inträffar. En kostnad föregår nästan alltid den 

intäkt den syftar till att generera. Ofta är tidsförloppen långa. 
Ledtiderna mellan kostnad och intäkt sträcker sig ofta från en befattningshavare till 

annan, eller en tredje, flera år senare. Kostnader och intäkter kopplade till en händelse 
möter därmed inte varandra i en och samma resultaträkning (som ju normalt bara 
omfattar en månad). 

Den som får ta ansvaret för kostnaden får i dessa fall inte ”äran” för intäkten inom 
ramen för redovisningen. 

Redovisningen måste i dessa fall kompletteras med andra utvärderingssystem. Detta 
lyckas inte alltid.

Möjligheterna att tillgångsföra utgifter och skriva av dem i takt med att de förbrukas är 
begränsade. 

Satsningar på forskning och utveckling genererar intäkter i en mer eller mindre 
avlägsen framtid. I bästa fall. 

Investeringar i kompetens kan höja företagets lönsamhet i decennier. Risken är dock 
att anställda som utbildats plötsligt slutar.

Satsningar på förebyggande underhåll skapar på liknande sätt framtida driftssäkerhet 
och produktionseffektivitet, men erbjuder på kort sikt enbart kostnader. 
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I samtliga dessa fall hanteras utgifterna som regel som (kortsiktiga) kostnader i redo-
visningen.

Ett annat problem är att kostnaderna inte alltid möter intäkterna organisatoriskt. 
Företag orsakar skador på människor. Dessa betalas i hög grad av samhället och av 

individerna själva. 
Skador på miljön är än så länge ofta gratis för den som orsakat dem. Om samhället 

reparerar skadorna betalas miljövården av skattebetalarna. Om inte, kan de ses som en 
skuld till den generation som ska ärva miljön. 

Ytterligare ett problem, kopplat till de båda föregående, är hypotetiska poster. 
Uteblivna satsningar på exempelvis utveckling, säkerhet och trivsel minskar utgif-

terna på kort sikt. 
Samtidigt leder detta till att företaget med stor sannolikhet blir mindre attraktivt för 

potentiella medarbetare, kunder, investerare, etcetera. 
Resultateffekterna syns inte på annat sätt än i framtida jämförelser med konkurrenter 

som skött sig bättre och därför blir lönsammare. 
Hypotetiska poster kan inte verifieras och får därför inte bokföras, hur sannolika och 

ekonomiskt relevanta de än kan antas vara.

Världen letar efter nya synsätt 
Mycket av vad som har sagts om redovisningens brister har en stark relation till hållbar-
hetsdiskussionen. Därför tas sedan några decennier tillbaka en mängd initiativ över hela 
världen för att förändra och komplettera den ekonomiska redovisningen. 

Från att på 1970-talet anses ha varit fragmentariska och ibland propagandistiska 
(gjorda för att framställa branscher och enskilda företag i en bättre dager) blev försöken 
på 1980-talet mer systematiska. 

Initialt dominerade intresset för den sociala dimensionen. Senare under 80-talet 
skulle miljödimensionen komma att dominera. 

I takt med de allt vanligare och allt större finansiella debaclen (speciellt Enronskanda-
len) skulle den finansiella dimensionen lyftas fram. 
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Global Reporting Initiativ, GRI
Det kanske mest kända och tillämpade försöket att komplettera traditionell ekonomisk 
redovisning med hållbarhetsredovisning utgörs av GRI, Global Reporting Initiativ. GRI 
tillämpas115 för närvarande av mer än 4 000 organisationer i 60 länder. 

GRI skapades 1997 med stöd av FN-organet UNEP, United Nation Environment Pro-
gramme. De första rekommendationerna publicerades 1999. 

GRI utvecklas sedan dess löpande i dialog mellan näringsliv, akademi, intresseorga-
nisationer och redovisningsexpertis. 

Den svenska regeringen beslutade 2007 att de statliga bolagen från och med 2008 ska 
hållbarhetsredovisa enligt GRI:s riktlinjer. 

GRI framhåller vikten av såväl transparens som självreflektion och självkritik avseende 
företagets inverkan på hållbarhetsbegreppets tre dimensioner116. 

GRI:s riktlinjer strävar efter att stödja dessa syften genom att tillhandahålla ett globalt 
ramverk avseende innehåll, språk och nyckeltal. 

Konkret utgörs GRI av bland annat av protokoll omfattande 30 miljöindikatorer. 
Avsikten är att GRI ska vara tillämpbart för såväl små som stora företag. 
Såväl positiva som negativa utfall ska presenteras årligen och jämföras med lagar, 

normer, regler, standarder och frivilliga initiativ, samhälleliga förväntningar, den egna 
utvecklingen och hur långt andra jämförbara organisationer kommit.

GRI är uppskattat, men samtidigt ifrågasatt. Kritiker hävdar, för det första, att företag 
kan utforma sina GRI-rapporter på ett manipulativt sätt med syfte att framstå som mer 
hållbara än vad de facto är. Den största effekten av GRI är i så fall att stärka dessa företags 
varumärke117. Forskare i Wien118 varnar till och med för ett utbrett fusk119. 

För det andra, många företag anses inte ha förbättrat sin faktiska hållbarhet trots 
arbetet med GRI120. 

En tredje typ av kritik handlar om svårigheterna att hitta rätt indikatorer. Alla 
GRI-nyckeltal anses inte vara relevanta för alla företag. 

En fjärde typ av kritik hävdar att GRI kan uppfattas som tungrott, inte minst i mindre 
företag, som saknar möjligheter att finansiera specialiserade hållbarhetsstaber. 

115 www.wikipedia.org 2013.
116 GRI; Riktlinjer för hållbarhetsredovisning; Version 3.0, 2006.
117 Miljörapporten; Statliga bolag kluvna till nyttan med GRI; Statskontoret; 100118.
118 Under ledning av professor Michal Mueller-Camen.
119 Yttra; Utbrett fusk i GRI-rapportering från världsledande företag; 030110.
120 Röhne, Jon; GRI har inte förbättrat de statliga bolagens hållbarhetsarbete; Miljöaktuellt; 100916.
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International Federation of Accountants, IFAC
IFAC har som övergripande uppgift att utveckla revisionen över hela världen, inte minst 
i förhållande till allmänintresset. 

IFAC samarbetar bland annat med Storbritanniens Prins Charles i dessa frågor, för att 
få legitimitet och uppmärksamhet. 

IFAC vill bidra till den pågående ”hållbarhetsrörelsen” i världen genom att ge vägledning 
och tillhandahålla stödverktyg. IFAC vill också företräda revisorsprofessionen i sam-
band med andra organisationers initiativ. 

IFAC betonar den ökade betydelse som dessa frågor fått efter den globala finanskrisen. 
Organisationen samarbetar med en rad andra organisationer och ledare för att utröna 

”vad som gick fel” och vad som kan göras för att förbättra styrningen så att sådana kriser 
undviks i framtiden. 

IFAC har också, i samarbete med FN, arrangerat konferenser om handel med syfte att 
koppla utvecklingen på detta område till kraven på en förbättrad styrning av hållbar-
hetsaspekterna. 

I IFAC:s Sustainability Framework 2.0 diskuterar IFAC de områden där hållbarhet måste 
integreras i en organisations processer för att hållbarhetsbegreppets arbete ska bli rele-
vant. 

Hållbarhetsarbetet ska ”bäddas in i företagens DNA”, oavsett företagets storlek och 
komplexitet i övrigt. Rapporten fokuserar på integrationen av hållbarhetsfaktorer i tre 
perspektiv: (1) affärsstrategi, (2) rapportering och (3) redovisningsprofessionens bety-
delse för att hållbarhetsarbetet ska fungera.

Organisation for Economic Co-operation  
and Development, OECD
OECD har 34 medlemsstater. Alla är klassificerade som höginkomstländer av Världs-
banken. Sverige är en av medlemmarna.

En stor del av OECD:s verksamhet utgörs av att utvärdera och jämföra de olika med-
lemsländernas politik och policyer. Dess devis är ”Better Policies for Better Lives”. 

OECD lyfter även fram lärorika exempel inom olika områden. 
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I boken Sustainable Development: Linking Economy, Society, Environment121 konstaterar 
OECD ekonomins betydelse för hållbarheten. 

OECD ifrågasätter samtidigt om hållbarhet kan mätas med hjälp av traditionella eko-
nomiska modeller. Mycket av det människor i allt högre grad efterfrågar ryms inte i den 
traditionella redovisningen, konstaterar man.

Intergrated Report, IR
Integrated Reporting Council (IIRC) är en internationell sammanslutning av investerare, 
företag, intresseorganisationer, redovisningsexperter och företrädare för regelverk med 
representation över hela världen122. 

IIRC strävar efter att utveckla en rapportering avseende företags förmåga att generera 
värden. Denna kallas Integrated Reporting, IR. 

IR vänder sig i första hand till investerare, men ska ha en relevans även för företagets 
övriga intressenter. 

Företagets förmåga att tillfredsställa både sina investerare och att uppnå andra, mer 
allmänna värden, ska fångas. Det yttersta målet är en hållbar världsekonomi. 

Målet är att skapa ett globalt accepterat och tillämpat ramverk. Ramverket är principba-
serat och ska kunna appliceras på alla rapporter och all kommunikation som företaget 
producerar. 

Till principerna hör strategi- och framtidsorientering, hur viktiga faktorer samverkar 
till företagets möjligheter att generera värden över tiden och hur kvalitativ relationen till 
intressenterna är. 

Värdeskapande och -förstörelse är centrala begrepp. Hela systemet av faktorer som 
bidrar till värdeskapandet och -förstörelsen, samt integrationen mellan faktorerna, ska 
om möjligt omfattas. Dit hör såväl omvärldsfaktorer men också externa och interna rela-
tioner. Korta, medellånga och långa perspektiv ska omfattas. 

Kapital definieras som ansamlade värden. 
IR breddar därmed synen på kapitalbegreppet. Förutom det finansiella och reala kapi-

tal som företaget äger, inkluderar IR kapital som ägs av andra eller inte ägs alls. Kapitalet 
ska beaktas om den utvärderade organisationen är beroende av kapitalet för att fungera. 

IR:s kapitalbegrepp omfattar 

121 www.oecd.org/insights/sustainabledevelopment
122 IIRC, Consultation Draft of the International <IR> Framework; 2013.
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• tillverkat (byggnader, utrustning, samhällelig infrastruktur) 
• intellektuellt (immateriella tillgångar, organisatoriska strukturer och processer) 
• mänskligt (kompetens, förmåga, erfarenhet) 
• socialt och relationsbaserat- (förhållande till intressenter, allmänna nätverk 

normer, beteenden) 
• natur 

IR ska bland annat besvara dessa frågor:

• Vad gör företaget och vilka är de omständigheter som företaget arbetar under?
• Hur stödjer det sätt på vilket företaget styr dess förmåga att skapa värden på 

kort, medellång och lång sikt?
• Vilka risker och möjligheter är kopplade till det företaget gör och hur hanteras 

dessa?
• Vart är företaget på väg och hur ska det komma dit?
• Hur ser företagets affärsmodell ut? Hur flexibel är den?
• I vilken utsträckning har företaget uppnått sina strategiska mål och vilken 

avkastning har detta gett?

IR testades under sommaren 2013 i ett 90-tal företag. De och ett 50-tal institutionella 
investerare medverkade i utvecklingsarbetet.

Ännu fler initiativ
Andra organisationer som driver projekt med liknande syften som de presenterade är:

• World Business Council for Sustainable Development
• Corporate Register
• SustainAbility
• Accountability
• Carbon Disclosure Project
• PRI – Principles for responsible investments
• TEEB for Business Coalition (The Economists of Ecosystems & Biodiversity)
• SASB (Sustainability Accounting Standards Board)
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Sammanfattning och slutsatser
Medvetenheten om och kritiken mot traditionella ekonomimodeller blir allt mer 
omfattande. Den leder till de omfattande försök att hitta nya synsätt och modeller som 
omnämns ovan. 

De: 
• syftar i första hand till att ge företagets externa intressenter (allmänhet, myn-

digheter, investerare, kreditgivare, etc) information om företagets hållbarhet 
• är inte fullt ut etablerade, än mindre obligatoriska 
• är i hög grad verbala, även om det verbala ofta illustreras med siffror. Ord, i sin 

tur, är relativa. Språklig skicklighet ger författaren utrymme att anpassa bilden 
av företaget till vad som gynnar dess syften i relationen till omvärlden. 

Externa modeller syftar till att skapa jämförbarhet. Företag ska relateras till: 

• den egna utvecklingen över tiden 
• andra företag 
• de framväxande samhälleliga normerna. 

Samhället är, i detta fall, världen. De externa modellerna utvecklas därför för att vara 
globalt enhetliga. Därmed blir de lätt okänsliga för vad som är unikt med enskilda bran-
scher och företag. 

Denna okänslighet kan vara styrande. Det finns en risk att företag avstår från värde-
fulla åtgärder därför att de inte får den uppmärksamhet i de externa modellerna som de 
förtjänar.

Ändå är det pågående arbetet av stort värde. 
Många års forskning och debatterande (jämför redogörelsen i kapitel 2) konkretiseras 

i modellerna. 
De externa hållbarhetsredovisningarna ger företag goda möjligheter att, med erfaren-

heter från vad som gjorts tidigare, fundera igenom sin egen utveckling. 
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Generellt saknas verktyg som kan ligga till grund för det interna beslutsfattandet och 
styrningen av hållbarhetsarbetet. 

Kapitlet redogör för SMGC:s arbete på detta område.
•••

Interna redovisnings- och styrmodeller är viktiga. De är känsliga för det unika i varje 
organisation och för varje teknikområde, genom att inte vara styrda av externa normer 
och regler. 

Arbetet med att utveckla ett sådant verktyg pågår inom SMGC. På svenska kallar vi 
detta hållbarhetsräkning. På engelska kallar vi det Sustainability Statement. 

Namnen har valts med anspelning på resultaträkningen/Income Statement. 

Vad vill hållbarhetsräkningen uppnå?
Hållbarhetsräkningen ska ses som ett komplement till resultat- och balansräkningarna. 
Dess syfte är att stödja långsiktighet och hållbarhetstänkande.

Hållbarhetsräkningen styrs av en enda norm. Denna är att ge interna beslutsfattare 
en så sann och rättvisande bild som möjligt av hur olika åtgärder förhåller sig till 
företagets mål avseende hållbarhet. 

Olika delar av denna, sanna och rättvisande, bild är mer eller mindre relevanta med 
avseende på företagets mål. 

Relevansen styrs av (1) företeelsens magnitud (hur viktig den är med avseende på 
hållbarhetsbegreppet) och (2) av den sannolikhet med vilken företeelsen kan förväntas 
inträffa. 

Relevansen ska styra hållbarhetsräkningens fokusering. Detta framgår av illustra-
tion 25 nedan. De delar av hållbarhetsproblematiken som har hög relevans ska ges stort 

8
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utrymme i hållbarhetsräkningen. De med mindre relevans kan behandlas mer översikt-
ligt. 

Dock är det viktigt att helheten är representerad, åtminstone grovt. Hållbarhetstan-
ken är ju ett ofrånkomligt engagemang för helheten. 

Hållbarhetsräkningen ska visa hur posterna långsiktigt (1) bidragit historiskt och (2) 
förväntas bidra i framtiden till företagets hållbarhet. 

Hållbarhetsräkningen ska, med andra ord, tillämpas såväl bakåt- som framåtriktat.

Att utveckla en hållbarhetsräkning
Den verklighet en hållbarhetsräkning ska spegla illustreras grafiskt i illustration 26:

För att lyckas med hållbarhetsräkningen utvecklas denna i ett antal steg: 

1. Vilka objekt ska mätas? Maskin, line, fabrik, dotterbolag, koncern? Hur han-
terar vi icke tekniska funktioner? Om vi har ambitionen att mäta hela bolag 
måste även tjänsteproducerande funktioner ingå.

Låg magnitud Hög magnitud

Låg sannolikhet Litet fokus Mellanstort fokus

Hög sannolikhet Mellanstort fokus Stort fokus

Illustration 25:  Hållbarhetsräkningens fokusering.

Illustration 26:  Hållbarhetsräkningen grafiskt.
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2. Vilka poster ska användas för att mäta varje enskilt objekt? Dessa ska omfatta 
objektets totala förbrukning av resurser och prestationer.

3. Hur ska dessa ställas samman i en komplett modell?
4. Vilka principer ska vara vägledande för hur posterna mäts bakåtriktat och 

värderas framåtriktat med syfte att uppnå kvalitet i analysen?
5. Hur ska vi fånga relevanta data?
6. Hur ska rapporteringen utformas. En viktig del av denna utformning är valet 

av hur olika data ska utvärderas (historik, mål, normer, jämförelse med andra 
organisationer, etcetera). 

7. Vem eller vilka ska vara mottagare av hållbarhetsräkningen? 

Objekt som ska mätas
Hållbarhetsräkningen tar sin utgångspunkt i teknik. Orsaken är den stora betydelse som 
tekniken har för hållbarheten. 

De objekt hållbarhetsräkningen ytterst mäter är därför exempelvis en maskin, line 
eller anläggning. 

Genom att hållbarhetsräkningen tillämpas för alla objekt på ett enhetligt (kongruent) 
sätt, är det möjligt att stegvis räkna samman enskilda maskiner till liner, liner till siter, 
siter till bolag och bolag till koncerner. 

En sådan sammanräkning har naturligtvis ett betydande värde. Dels möjliggör sam-
manräkningen en intern hållbarhetsstyrning baserad på hållbarhetsräkningen. Dels 
möjliggör sammanräkningen jämförelser (benchmarks) avseende hur hållbara olika 
delar av organisationen är i förhållande till varandra. 

En strävan efter kongruens har dock nackdelen att det sätt på vilket enskilda objekts 
unika natur hanteras, i allmänhet måste ge vika för kraven på konsolideringen. En väl 
fungerande hållbarhetsräkning är, som alla ekonomimodeller, därför en kompromiss 
mellan dessa krav.

Krav på konsolidering till bolagsnivå förutsätter, om bilden av företaget ska vara kom-
plett, att hållbarhetsräkningen även upprättas för exempelvis staber. 

Kassaflöden
Hållbarhetsräkningen baseras på historiska och framtida kassaflöden. 

Den bygger därmed på den företagsekonomiska tanken att ett objekts verkliga värde 
(det så kallade nuvärdet) utgörs av det diskonterade värdet av alla framtida in- och utbe-
talningar som föranleds av objektet. 
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Alla betalningar kopplade till det objekt och de händelser som hållbarhetsräkningen 
avser fånga ska med andra ord tas med i hållbarhetsräkningen. 

Detta sätt att räkna på framtiden för objektet är sedan länge etablerat inom före-
tagsekonomin. Det används regelmässigt, och över hela världen, vid investeringsbeslut 
och tillämpas såväl av riskkapitalister som av företagsledningar. Både kunskaperna och 
acceptansen för räknesättet är därför väl spridda i våra företag. 

Detta tänkande underlättar därmed också dialogen mellan ägare, ledning, ekonomer 
och ingenjörer.

Fördelen med att basera hållbarhetsräkningen på ett betalningstänkande är, dessutom, 
att betalningars värde är objektiva. (Här skiljer sig betalningar från intäkter och kostna-
der som ofta är föremål för värdering som styrs av lagstiftning och andra regler). 

En konsekvens är dessutom att vi i hållbarhetsräkningen slipper skillnaden mellan 
om poster ska resultat- eller tillgångsföras. Därmed kommer forskning, utveckling, 
utbildning och underhåll att behandlas som investeringar. 

Detta är i sin tur ett vanligt önskemål, inte minst från dem som arbetar med under-
håll.

Diskonteringen beaktar ränteeffekterna av att betalningarna inträffar vid väsentligt 
olika tidpunkter. 

Räntan är ett uttryck för (det positiva eller negativa) värdet av att vänta på en (in- eller 
ut-) betalning. 

Vi rekommenderar samma kalkylränta för hållbarhetsräkningen som företaget 
använder i sina nuvärdeskalkyler.

Det har ett självklart värde att upprätta hållbarhetsräkningen såväl för historisk uppfölj-
ning som för framåtriktat beslutsfattande. 

Historiken är ju inte bara till för att utvärdera vad som hänt. Den ger oss dessutom 
kunskaper som ökar kvaliteten på det framåtriktade tänkandet. I en ny modell som håll-
barhetsräkningen blir detta särskilt angeläget. 

När hållbarhetsräkningen tillämpas i ett uppföljningssyfte byts diskonteringen mot att 
de historiska likviditetsflödena kapitaliseras till ett nuvärde. 
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Detta visas i illustration 27:

Tidsomfattning
Hållbarhetstanken har kommande generationer som tidsperspektiv.

Diskonteringen innebär dock att värdet av en framtida betalning minskar med avståndet 
till den tidpunkt vid vilket den inträffar.

Att tvingas vänta på 1 miljon kronor i 10 år, om kalkylräntan är 10 procent, innebär att 
den framtida betalningen idag anses vara värd knappt 0,4 miljoner.

Att tvingas vänta på 1 miljon kronor i 20 år, om kalkylräntan är 10 procent, innebär 
att den framtida betalningen idag anses vara värd knappt 150 000.

Värdet av betalningar som inträffar ännu senare går alltså mot 0. Därför rekommen-
derar vi att hållbarhetsräkningen omfattar som mest 25 år.

Poster
Hållbarhetsräkningen grupperas i tre sektioner. De är poster som är:

1. verifierbara 
2. hypotetiska 
3. kontextuella.

I en resultat- och balansräkning måste alla poster vara verifierbara. 
Verifierbara poster ska kunna bevisas med ett bakomliggande dokument (en så kallad 

verifikation). Detta kan utgöras av en faktura, lönespecifikation eller lånehandling. 

Illustration 27:  Hållbarhetsräkningen omfattar såväl historiska som framtida betalningseffekter av det sätt på vilket 

verksamheten sköts. 

Utfall (slutvärde): Budget (nuvärde):

Inbetalningar:
+
+

Utbetalningar:
–
–
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En post måste kunna verifieras för att tas med i resultat- eller balansräkningarna. 
De verifierbara posterna ska ingå även i hållbarhetsräkningen. 
Det sätt på vilket de värderas i hållbarhetsräkningen ska, om inte synnerliga skäl före-

ligger, vara det samma som det sätt på vilket de värderas i resultaträkningen. 
Därigenom möjliggörs en nödvändig koppling och härledbarhet mellan hållbarhets-

räkningen å den ena sidan och resultat- och balansräkningarna å den andra. 

De verifierbara posterna fångar ”de delar av isberget som syns ovanför vattenytan” (jäm-
för med diskussionen i föregående kapitel). 

Resten av hållbarhetsräkningen syftar till att fånga de delar av isberget som finns 
under vattenytan. 

De hypotetiska posterna är ett försök att identifiera positiva och negativa effekter för 
företaget av vad som skulle kunna inträffa om ett visst beslut tas, eller inte tas. 

Jag väljer här att exemplifiera detta med samma exempel som användes i föregående 
kapitel:

• Utebliven vinst på grund av utebliven effektivitetsutveckling.
• Utebliven vinst på grund av utebliven utveckling av företagets kvalitet.
• Utebliven vinst på grund av utebliven affärsutveckling.
• Risker på grund av hög skuldsättning.
• Skador på extern miljö.
• Skador på intressenters och det omgivande samhällets hälsa.
• Utebliven trivsel som ökar frånvaron.
• Anställda som slutar eller tackar nej till att anställas.
• Kunder som tackar nej.
• Investerare som tackar nej.
• Kreditgivare som tackar nej.

De kontextuella posterna (på engelska ofta kallade ”externalities”) utgörs av de ekono-
miska effekter på samhälle och miljö, som orsakas av det objekt hållbarhetsräkningen 
avser, men som:

• betalas av någon annan eller 
• inte betalas. 

Dessa effekter kan vara såväl positiva som negativa. De effekter som de flesta av oss först 
tänker på, och som hållbarhetsdiskussionen handlat om, är de negativa. 
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Skador på människor föranledda av brister i tekniken betalas i allmänhet av den sam-
hälleliga sjukvården och därmed av skattebetalarna. 

Skador på miljön åtgärdas kanske inte och betalas i så fall inte alls. Sådana skador 
på miljön kan därför ses som en skuld som lämnas vidare till kommande generationer. 

Beloppen kan vara väsentliga. De finns de som hävdar att de icke betalda miljöskad-
orna år 2008 uppgick till ett värde av 11 procent av den globala produktionen123. Cirka 
3 000 företag anses ha orsakat 35 procent av denna ”skuld”. 

Till de positiva kontextuella posterna hör allt det företaget gör för samhället utöver 
den egentliga affärsverksamheten: 

Sponsring av vetenskap, kultur och idrott är några exempel. 
Kravställande på samhällsutvecklingen (som med negativa förtecken brukar associe-

ras till lobbying) är ett annat. 
Inspiration, föredöme och normsättare är ett tredje. 
De positiva kontextuella posterna kan i hög grad antas bidra till den samhälleliga och 

ekologiska hållbarheten.

Mycket tyder på att negativa kontextuella poster i framtiden kommer att debiteras de 
företag som orsakat dem. 

Kraven på att minska, helst eliminera, ekonomins effekter på miljön växer snabbt. 
Samhällsekonomierna (union, stat, region/landsting och kommun) ställs inför allt 

tuffare finansiella utmaningar. Skattebetalarnas pengar ska gå till ”skola, vård och 
omsorg”. 

De kostnader som företag orsakar samhälle och miljö ska inte belasta den offentliga 
välfärden och måste därför betalas av de vinster som orsakat dessa skador. Allt fler talar 
om införandet av ”pollutor pays”-principen.

Förhoppningsvis blir reglerna för debiteringen av sådana poster globala så att de 
också blir konkurrensneutrala.

Om det som än så länge är (negativa) kontextuella poster, i framtiden debiteras de före-
tag som orsakat dem, övergår dessa poster till att bli verifierbara i hållbarhetsräkningen. 

Därför har det ett värde att beakta dem som kontextuella i hållbarhetsräkningen 
redan nu. 

123 Hohensee, J; Corporate Reporting and Externalities; Is Sustainability Still Possible?; State of the World 
2013.
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Uppställning
Därmed är det dags att ställa samman posterna till en hållbarhetsräkning. 

Dess tre sektioner ska vara tydligt separerade, eftersom logiken bakom hur siffrorna 
skapats skiljer sig avsevärt åt (Illustration 28):

Verifierbara poster:

+ Prestationsvärden

- Resursförbrukningsvärden

= Verifierbart hållbarhetsvärde

Hypotetiska poster:

+ Prestationsvärden

- Resursförbrukningsvärden

= Hypotetiskt hållbarhetsvärde

Externer:

+ Prestationsvärden

- Resursförbrukningsvärden

= Externt hållbarhetsvärde

= Totalt hållbarhetsvärde (verifierbart + hypotetiskt + externt)

Illustration 28:  Hållbarhetsräkningens uppställning.

Hållbarhetsräkningen mäter därmed såväl prestationer som resursförbrukningen på 
annat sätt än resultaträkningen. För att tydliggöra skillnaden bör en ny terminologi 
användas. 

De inbetalningar (markerade med + i uppställningen ovan) som ingår i hållbarhets-
räkningen kallas i hållbarhetsräkningen för prestationsvärden. 

Motsvarande utbetalningar kallas resursförbrukningsvärden. 
Det kapitaliserade eller diskonterade nettoflödet av in- och utbetalningar kallas håll-

barhetsvärde. 
De båda uppställningarnas terminologi jämförs i illustrationen nedan:
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Illustration 29: Terminologi.

Frekvens
Till skillnad från resultat- och balansräkningarna ska en hållbarhetsräkning inte perio-
diseras. Den omfattar ju alltid historiken från begynnelsen till framtiden så länge denna 
kan anses ha en betydelse. 

Däremot är det viktigt att fundera över hållbarhetsräkningens rapporteringsfrekvens. 
Hur ofta ska en hållbarhetsräkning göras? 

Nuvärdet av alla historiska och framtida betalningseffekter kopplade till ett objekt 
kommer i allmänhet inte att förändras nämnvärt från en månad till en annan. Om det 
beräknas på låg organisatorisk nivå torde få saker förändras i ett så långt perspektiv. Om 
det görs på hög organisatorisk nivå kommer förändringarna delvis att ta ut varandra. 

Att ta fram en hållbarhetsräkning som i allt väsentligt liknar de närmast föregående 
kan därför te sig onödigt.

Det finns här två alternativ. 
Det ena är att hållbarhetsräkningen görs när det anses behövas. Det skulle kunna vara 

när den förväntas ha förändrats så mycket att den bör analyseras på nytt.
Det andra alternativet är att göra den med samma frekvens som övriga redovisnings-

Terminologi

Resultaträkning

Input Output

Input Output

Kostnader Intäkter

(Periodiserat)
resultat

Hållbarhetsräkning

Resursförbruknings-
värde

Prestationsvärde

Hållbarhetsvärde
(NPV)
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rapporter, oavsett om den förväntas tillföra ny information. Syftet är i detta senare fall 
att det långsiktiga tänkande som hållbarhetsräkningen representerar därmed ska vara 
lika närvarande som det mer kortsiktiga tänkande som resultat- och balansräkningarna 
representerar. 

Mycket tyder på att den ständiga närvaron av detta långsiktiga tänkande behövs. Vi 
rekommenderar därför alternativ två.

Kvalitetskriterier
Traditionella modeller som resultat- och balansräkningar har utvecklats i långt över 100 
år. De forskare, revisorer, ekonomichefer och myndighetsföreträdare som engagerat sig i 
att säkerställa deras kvalitet är oräkneliga.

Hållbarhetsräkningen är jämförelsevis ”embryonal”. Diskonterings- och kapitalise-
ringstänkandet är visserligen mycket gammalt. Erfarenheten av att beakta hypotetiska 
poster kan i vissa företag hittas i de senaste decenniernas investerings- kalkylering. Sam-
hällsdebatten kring de kontextuella posterna har pågått i åtminstone decennier. 

Ändå återstår mycket utvecklingsarbete innan hållbarhetsräkningen har den höga 
kvalitet som krävs. 

Hållbarhetsräkningen ska utformas så att den är känslig för det enskilda företagets 
förutsättningar. Därför utvecklas den inom SMGC i samarbeten mellan ekonomer och 
tekniker. 

Möjligheterna att lära av andra företag är god. När detta skrivs bygger SMGC upp en 
plattform för råd avseende hur exempelvis hypotetiska och kontextuella poster ska iden-
tifieras och värderas. 

Oavsett om utvecklingen görs av enskilda företag eller av företag som samarbetar 
med andra bör hållbarhetsräkningen stämmas av mot ett antal kvalitetskriterier. 

Om dessa brister riskerar vi en ständig diskussion om hållbarhetsräkningens kvalitet, 
istället för om företagets ekonomiska hållbarhet, vilket naturligtvis inte får bli fallet. 

Det första kvalitetskriteriet är hållbarhetsräkningens giltighet (validitet). 
Modellen ska fånga det som är relevant. Kravet på en sann och rättvisande bild med 

avseende på företagets långsiktiga ekonomi (oavsett om denna kommer att kunna veri-
fieras eller är hypotetisk) och med hänsyn till de kontextuella faktorerna är grundläg-
gande. 

Alla viktiga faktorer måste vara med. De måste specificeras så att de kan härledas till 
verkligheten bakom siffrorna. 
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Mindre viktiga faktorer måste också vara med, men bör avseende detaljeringsnivå 
presenteras så att de inte tar för stor uppmärksamhet.

Det andra kriteriet är hållbarhetsräkningens pålitlighet (reliabilitet). 
Modellen ska, i den utsträckning som det är möjligt, ge rätt siffror varje gång den 

används. 
Innebörden av pålitlighet skiljer sig naturligtvis åt beroende på om hållbarhetsräk-

ningen tillämpas framåt- eller bakåtriktat. 
Kraven på de verifierbara posterna är naturligtvis väldigt mycket högre än de krav 

som vi kan ställa på de hypotetiska och kontextuella posterna. 

Ett tredje kriterium är acceptans för modellen. 
Alla dem vars acceptans är nödvändig för att hållbarhetsräkningen ska få en relevant 

användning måste utbildas och involveras i modellens utveckling. 
Om enskilda nyckelindivider och, ännu värre, hela professioner i den organisation 

som använder hållbarhetsräkningen är tveksamma till dess utformning, kommer den 
inte att få det genomslag som den, rätt utformad, måste få. 

Resonemanget i hela denna bok syftar, bland annat, till att ge läsaren ett sådant moti-
verande sammanhang till varför hållbarhetsräkningen behövs. 

Acceptanskriteriet handlar i nästan lika hög grad om acceptansen för hållbarhetstan-
ken som om acceptansen för hållbarhetsräkningen.

För det fjärde; det ska vara lätt och lönsamt att göra en hållbarhetsräkning. 
Detta kallar vi effektivitetskriteriet. Effektivitetskriteriet står i hög grad i konflikt med 

övriga kriterier och fordrar därför en väl gjord avvägning. 

Det femte kriteriet är överensstämmelsekriteriet (kongruens). 
Det har nästan alltid ett värde att jämföra olika delar av företaget med varandra. 

Dessutom är det nästan alltid av intresse att räkna samman de organisatoriska delarna 
till en helhet. 

Det innebär att företaget centralt måste ge ut direktiv för hur hållbarhetsräkningen 
ska utformas lokalt, så att dessa jämförelser och sammanräkningar blir möjliga. 

Det i sin tur måste avvägas mot behovet av att fånga att det som är lokalt unika.

Hållbarhetsräkningen är givetvis komplicerad. 
Den baseras på siffror, därför att sifferbaserad rapportering på en rad olika sätt blir 

mer konkret och därför får högre status. 
Men kvaliteten i många siffror är svårbedömd, inte minst i hållbarhetsräkningens 

hypotetiska och kontextuella sektioner. 
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I dessa fall riskerar upplevelsen av det konkreta att vara mer eller mindre förrädisk. 
För undvika självbedrägerier, som ju vid interna verktyg som hållbarhetsräkningen i 

första hand drabbar den som gör den, bör den kompletteras med markörer för osäkerhet. 
Sådana kan med fördel förklaras i en fotnot.

Sammanfattning och slutsatser
Hållbarhetsräkningen är ett försök att:

• fånga hållbarhetstänkandet i en ekonomisk modell 
• ge tekniken en chans att bidra till denna hållbarhet 
• beakta inte bara verifierbara poster utan också hypotetiska och kontextuella 

poster
• göra detta med en generation som perspektiv. 

Arbetet utförs i samarbete mellan ingenjörer och ekonomer. Modellen testas löpande på 
faktiska case i svenskt näringsliv och förvaltning.
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Vår tillvaro styrs av strukturer. Förutom de av naturen givna, som naturlagarna, är 
strukturerna skapade av människan. 

De är ofta gamla och har under historiens gång gjort mänskligheten stora tjänster. Vi 
upplever dem som vår trygghet. Därför håller vi fast vid dem.

En typ av strukturer är konkreta. De styr utformningen av tekniska system, stadsplane-
ring, arkitekturer, etcetera. 

En annan typ av strukturer är halvabstrakta. Dit hör hur vi organiserar oss, utformar 
regler, skriver avtal och gör bokslut. 

En tredje typ av strukturer är abstrakta. Exempel på sådana är samhälls- och organi-
sationskulturer, beteendemönster och vad vi eftersträvar för varandra och/eller för oss 
själva. 

Barnen får, tidigt i livet och i generation efter generation, lära sig hur strukturerna är 
uppbyggda. De fostras att visa strukturerna respekt. 

Det sker i all välmening. Föräldrarna hoppas att strukturerna ska göra lika stor nytta 
för kommande generationer som för dem själva. Därför byggs strukturerna in i uppfost-
ran, utbildning, ledarskap och politik. 

Strukturerna riskerar att bli lika självklara för nya generationer som luften vi andas 
och är därmed svåra att ifrågasätta eller ens upptäcka. 

Förr eller senare passerar strukturerna, likt allt människan skapat, sin ”bäst-före-da-
tum”. Då, senast, bör de bytas ut. Men så blir det ofta inte. Strukturerna har hunnit bli 
allt för etablerade. Vi rår inte längre på dem. De allt färre som, i bästa fall, ser struktu-
rerna, ser samtidigt något nästan heligt. ”I fädrens spår, för framtids segrar…”. 

Helighet är inte bra, eftersom heligheten skyddar strukturerna från den förändring 
som krävs. 

9
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Istället för att anpassa strukturerna till utvecklingen så försöker vi, allt för ofta, anpassa 
utvecklingen till strukturerna. Ja, begränsa skulle kanske vara ett bättre ord. 

Vi gör det, inte för att vi vill, utan för att vi inte orkar, eller hinner något annat. 
Ju längre tiden går, desto mer etablerade, för att inte säga ingrodda, blir strukturerna. 

Och, ju mer ingrodda, desto svårare blir de att förändra. 
Till slut känns till och med tankar på att förändra dem som övermäktiga. Ja, kanske 

rent av löjeväckande.

Ledarskap kan delas in i ledarskap av första respektive andra ordningen. 
Ledarskap av första ordningen är vanligast. Ett sådant ledarskap utövas inom ramen 

för rådande strukturer. 
Ledarskap av andra ordningen, däremot, försöker anpassa strukturerna till nya tider. 

Ibland kräver ett sådant ledarskap att strukturerna ersätts. Helt och hållet. Och det stäl-
ler krav, eftersom ett sådant ledarskap råkar ut för en mängd problem. Brist på pengar 
och upprörda känslor är två av dem. 

Många ledare inser att utrymmet för ett ledarskap av andra ordningen saknas och knä-
faller, med sorg i hjärtat, för de gamla strukturer som därmed förblir vår tids spöken.

Bli inte en av dessa!




