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1. Att bevara framtiden 
 
 
Overture 
 
Meningen med livet är, paradoxalt nog, att bevara framtiden1.  
 
Vi har bara en framtid. Den börjar nu. Och, den måste vi vara rädda om. Dessutom har vi 
ansvar för kommande generationer. Vår framtid är deras nutid. Och, deras nutid 
grundläggs nu, inte sen. Det ställer krav på hur vi tänker och vad vi gör.  

 
Vår generation behöver inte börja från början. Långt därifrån. Mänskligheten har, trots 
vår tids problem, och tvärt emot vad många tror, uppnått mycket gott: 
 
Två tredjedelar av Jordens befolkning bor numera i länder som är, mer eller mindre, 
demokratiska (illustration 1). Vid mitten av 1940-talet var, som en jämförelse, bara vart 
femte land på Jorden demokratiskt. 
 
Demokratier startar, praktiskt taget, aldrig krig mot andra demokratier (illustration 2). 
Därför har vi, när detta skrivs, inte ett enda ”traditionellt” krig på Jorden. (Däremot har 
vi, som bekant, väpnade konflikter och terrorism)2. 
 
Demokrati och fred är bra för ekonomin (illustration 3). Välfärden ökar nästan alltid i 
demokratier. Människor i demokratier svälter praktiskt taget aldrig ihjäl. 
Medellivslängd, läskunnighet och möjligheter till självförverkligande ökar därför över 
nästan hela Jorden3.  
 
Den sammanlagda effekten är fantastisk. Aldrig någonsin har så många haft det så bra 
och levt så länge4. Aldrig någonsin har så många kunnat se så ljust på sina möjligheter. 
Och, detta trots att strömmen av flyktingar hösten 2015 är smärtsamt stor! 
 
Men, framgångar har tyvärr nästan alltid rekyler. Ökad välfärd skapar nya problem. 
Ekonomins försörjningssystem, i form av natur och samhälle, prövas redan idag hårt av 
att allt fler får det bättre. Och, det kommer att bli värre. 
 
2100 kommer det, enligt FN:s prognoser, att finnas tio miljarder människor på Jorden. 
De kommer alla att vilja ha det bra. Den västerländska livsstilen är en förebild för de 
flesta. Därför kommer människor att kämpa för att få det ungefär som vi har det. 
Demokratin kommer förstås att vara på deras sida. Därför kommer de att lyckas. 
 
Är en så omfattande välfärd möjlig utan att de problem välfärden orsakar blir 
ohanterliga?   
 
                                                        
1 Goethe 
2 Påståendena bygger förstås på hur krig och väpnad konflikt definieras och var gränsen mellan de båda 
begreppen dras 
3 Ta gärna del av professor Hans Roslings föreläsningar avseende detta. Du hittar dem på bland annat 
YouTube 
4 Medellivslängden på Jorden är nu den samma som i Sverige på 1950-talet 70 år! 
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Illustration 1: Demokratins utbredning 1946 till 2004. Källa: Center for 
International Development and Conflict 

 

 
 
Illustration 2: Antal döda i krig 1936 till 2005. Källa: International Peace Research 
Institute. 

 
 
Illustration 3: Världens ekonomiska utveckling. Källa. WTO, International Trade 
Statistics 
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Mycket tyder på att svaret - faktiskt - är ja. Men, bara om utvecklingen bedrivs på ett 
klokt sätt. Vår tids utveckling måste utformas så att den lägger grunden för kommande 
generationers utveckling.  
 
FN kallar detta hållbar utveckling. Och, konstaterar; hållbar utveckling måste beakta 
kombinationen av natur, människor och ekonomi för att vara hållbar. Allt hänger ihop5.  
 
Praktiskt taget alla är positiva till tanken på hållbar utveckling om den definieras på 
detta sätt. Därför är vi många som vill hjälpa till. Frågan är hur. 
 
Den omedelbara tanken, för de allra flesta, är att bilda opinion. Vi tänker, talar, skriver 
och diskuterar. Utmaningar och lösningar lanseras i anföranden, artiklar, böcker och på 
sociala medier. Vi argumenterar för kloka val avseende handel, investeringar och 
konsumtion.  
 
När vi inte tror att opinionsbildning räcker - och det gör den inte - så kräver vi skatter 
och bidrag för att påverka människors beteende. Dessutom föreslår vi lagar och regler 
som förbjuder det vi anser vara oacceptabelt. 
 
 
Om boken 
 
Opinionsbildning, skatter, bidrag, lagar och regler kan vara bra. Men, det krävs mer.  
 
Denna bok bygger på tre kompletterande tankar:  

1. De flesta utmaningarna på hållbarhetsområdet kan lösas med teknik. 
2. Ingenjörer och tekniker inom underhåll vet det mesta om teknik som håller. De 

måste få en tyngre roll i arbetet med hållbar utveckling.  
3. Hållbar teknik och underhållet av denna måste få en chans som speglas i de 

ekonomimodeller som styr hur vi tänker och fattar beslut. För det behöver vi en 
hållbarhetsräkning och hållbarhetskalkyler. 

 
De tre tankarna ledde till bildandet av tankesmedjan Sustainability Circle 2011. De tio 
företag och tjugotalet personer som grundade smedjan har idag utökats. Nu är vi 55 
företag, förvaltningar och akademier och ett par hundra, mer eller mindre, aktiva 
individer. Vi finns från Kiruna i norr till Malmö i söder. Snart är vi ännu fler. 
 
Vårt övergripande tankegods (punkterna 1 och 2 ovan) presenteras 2014 i boken Håller 
det?6 Den kan laddas ner från www.sustainabilitycircle.se. 
 
Den bok du nu håller i din hand, Hållbarhetsräkning, fokuserar på det ekonomiska 
tänkandet (punkt 3).  
 
Hållbarhetsräkningen är ett svar på kritiken mot dagens ekonomimodeller. Kritik, som 
allt oftare kommer från såväl näringsliv som akademi. Dagens ekonomimodeller styr, 
anser många, världen och våra företag i fel riktning. Företagsekonomins resultat- och 

                                                        
5 www.un.org 
6 Källström A; Håller det?; Dola; 2014 

http://www.sustainbilitycircle.se/
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balansräkning liksom nationalekonomins försörjningsbalans skapades i en tid med helt 
andra utmaningar och insikter. Vår tid kräver ett annat, mer avancerat, tänkande. 
 
Kapitel 2 handlar om hur den moderna tanken på hållbar utveckling började utvecklas 
på 40-talet och fortsätter att utvecklas i vår tid. 
 
Kapitel 3 fördjupar sig i innebörden av hållbar ekonomi. Och, hur den hållbara ekonomin 
förhåller sig till dagens ekonomimodeller. Vi diskuterar hur modellerna fungerar och 
varför de brister i arbetet med hållbar utveckling. 
 
Kapitel 4 handlar om hur hållbarhetsräkningen fångar de långa tidsperspektiven och 
hur den mäter de delar av ekonomin som ligger bortanför den traditionella 
redovisningens horisont . 
 
I kapitel 5 sätter vi ihop dessa perspektiv till kompletta hållbarhetsräkningar och 
hållbarhetskalkyler och diskuterar hur de kan kvalitetssäkras. 
 
Hållbarhetsräkningens och -kalkylens användningssätt illustreras i form av ett antal 
typfall i kapitel 6. 
 
I kapitel 7 redovisar vi ett praktikfall från Copenhagen Malmö Port, som visar hur 
företag kan arbeta med hållbarhetsräkningen. 
 
Avslutningsvis använder vi kapitel 8 till att diskutera hur vi kommer vidare i 
ansträngningarna att bevara framtiden. 
 
 
Utveckling och optimism  
 
Det finns läsare som är skeptiska till tanken på att ingenjörer och ekonomer kan erbjuda 
världen en hållbar väg framåt. Både ekonomer och ingenjörer är till sin professionella 
natur optimister. Det stör många. Vi (författaren är själv ekonom) identifierar problem 
och löser dem. När lösningarna misslyckas gör vi nya försök. Och, vi ger oss (nästan) 
aldrig. 
 
Pessimisterna bekräftar många människors naturliga oro. Det känns, för många, skönt 
med pessimister. De tar problemen på allvar. Optimisternas tro på utveckling, däremot, 
kan kännas naiv och farlig.  
 
Varje gång optimisterna får rätt - och det får de (vi) nästan alltid - letar många efter 
pessimister som pekar på fel. Därmed är ordningen - att ”det går åt skogen” - återställd. 
Pessimisternas larmrapporter får så oerhört mycket större uppmärksamhet på 
löpsedlarna och vid middagssamtalen än de positiva lösningarna.  

 
I sällsynta fall är pessimisterna till och med roliga:  
 
Det var en gång två planeter som möttes i rymden.  

- Vad du ser ut, sa den ena planeten. 
- Jag vet. Jag har fått homo sapiens, svarade den andra. 
- Vad inte orolig. Det har jag också haft. Det går snart över. 
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Slutsatsen blir att de utvecklingsvänliga och optimistiska krafterna måste vara duktiga 
på kommunikation. Och, det är inte alltid lätt. Många tycker att det är skönast om all 
sådan kommunikation misslyckas. 
 
Ambitionen med denna bok är att ge pessimisterna en riktig fight. Det kommer nämligen 
att gå väldigt bra för mänskligheten och dess jord. 
 
Göteborg i januari 2016 
Anders Källström 
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2. Hållbar utveckling  
 
Kapitlet har ambitionen att inspirera oss att förstå de utmaningar som den hållbara 
teknologin skall möta.  
 
Hållbar utveckling är en stor tanke. Allt hänger ihop. Komplexiteten är enorm. Jag har 
därför valt att skildra utmaningarna och uppmaningarna kronologiskt. Den visar hur 
mänsklighetens kunskaper växt fram och hur skeenden och reflektioner flätas samman 
till vår tids insikt7. 
 
 
Från traditionalism till modernism 
 
Fram till den första tekniska revolutionen, vid slutet av 1700-talet, styrdes 
mänskligheten av traditioner. Barn lärdes att kopiera föräldrarnas beteende. Tidigare 
generationer hade överlevt genom att härma föregående generationer. Föräldrar 
hoppades förstås att traditionerna skulle ge deras barn en chans att överleva. ”Vem är 
du att ändra på något, som fungerat för tidigare generationer”, sa föräldrarna strängt. 
Traditionen utgjorde den tidens hållbarhetstänkande. Men, med en stor nackdel. 
Utvecklingen var minimal. 
 
Under 1700-talets andra hälft hände det som skulle förändra världen för alltid. 
Mekaniken utvecklades och ångmaskinen uppfanns. Den första tekniska revolutionen 
var här. Allt fler konstaterade att den nya tekniken, på en mängd sätt, var bättre för 
människorna än det gamla muskelbaserade arbetet. Dessutom anade många att det 
fanns fler uppfinningar att göra. Därmed hade vi skapat modernismen. ”Tänk och gör 
nytt”, var den nya uppmaningen. ”Ju fortare det sker, ju snabbare vi byter ut det gamla 
mot det nya, desto fortare går utvecklingen och desto fortare får vi det bättre”.  
 
Modernismen fick en rad andra konsekvenser för mänskligheten vid sidan om tekniken: 
 
Tidsuppfattningen ändrades. Traditionalismen präglades av en cirkulär tidsuppfattning. 
Dygns-, års- och livscyklerna var alla exempel på denna liksom urtavlan. En cirkulär 
tidsuppfattning innebär att vi anser oss återkomma till där vi var. Problem finns kvar 
när vi kommer dit nästa gång om vi inte gör något åt dem. Den som inte bäddar sin säng 
får somna i en obäddad… 
 
Men, nu var det nya tider. Modernismens tidsuppfattning blev istället linjär, som X-axeln 
i ett koordinatsystem: ”Utvinn naturresurser, bruka dem och släng dem när du är färdig. 
Lämna det gamla bakom dig och rör dig vidare uppåt och framåt”.  
 
Därmed ändrades också vår syn på ekonomi. De traditionella och cirkulära synsätten 
hade uppmanat till omsorg om det vi hade. Investeringar gjordes med tanke på 

                                                        
7 Jag har vid författandet av detta kapitel haft oerhört stor glädje av University of Cambridge, The Top 50 
Sustainability Books; Greenleaf Publishing; 2009 samt University of Cambridge; Landmarks for 
Sustainability; Greenleaf Publishing; 2009. Dessutom är ju Internet en guldgruva för den som vill fördjupa 
sig i olika händelser. 
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kommande generationer. Att underhålla kapitalet var en hederssak. ”Bokslutet” 
utgjordes av eftermälet.  
 
Med modernismen kom ett nytt förhållningssätt. Det man hade skulle snart bytas ut mot 
något bättre. ”Bytt bytt, kommer aldrig igen”, sa man utan att höra hur farligt det faktiskt 
lät. Investeringar gjordes på en allt kortare horisont. Underhåll ansågs allt oftare 
bortkastat och ersattes av utrangeringar och soptippar.  
 
Den nya moderna synen på ekonomi skulle snart fångas i ekonomimodeller som 
resultat- och balansräkningarna och i nationalekonomins försörjningsbalans. 
Utvecklingen delades i dessa ekonomimodeller in i tunna snitt i form av månads- och 
årsbokslut. Varje sådant bokslut skulle, om möjligt, visa en så stor tillväxt och vinst som 
möjligt.  
 
Modernismen var framgångsrik. Uppfinningarna var många och blev allt mer komplexa. 
För att tillverka dem skapades allt större företag. Verkstäder blev fabriker. Hantverkare 
blev industrialister. Bönder, drängar och pigor blev arbetare och tjänstemän. 
Arbetsuppgifterna specialiserades.  
 
Det skapade en, delvis konfliktfylld men effektiv, uppdelning mellan fysiskt arbete, 
intellektuellt arbete och finansiering. Många som tjänade pengar satte in dem i banker 
som i sin tur lånade ut pengarna till nya växande företag. Några ville äga andelar i 
företag. Därför skapades aktiebolag och en marknad för aktier.  
 
Med modernismen blev människor hårt specialiserade och därför allt mer beroende av 
varandra. Ekonomin baserades allt oftare på byteshandel. Byten underlättades av mynt 
och sedlar. Förtroendet för pengar blev ett villkor för att ekonomin skulle fungera. 
Juridiken utvecklades. Rollen som revisor skapades.  
 
Tidningarna informerade sina läsare om vad som hände, eftersom det knappast längre 
kunde upplevas genom egna upplevelser. Därmed fick människor mer information på 
några dagar än vad de tidigare hade fått under ett helt år.  
 
Det utvecklingshämmande skråväsendet avskaffades. Den fria konkurrensen på 
marknaden kunde därmed gynna den som var bäst. 
 
Utbildningssystemet etablerades. Barnen utbildades från och med mitten av 1800-talet, 
inte bara av sina föräldrar, utan också av en annan vuxen, läraren. Tanken på existensen 
av flera sanningar föddes. Det gynnade kunnandet, intellektualiteten och bidrog till att 
göra människor flexiblare. Allt fler visste, inte bara att och hur, utan fick också lära sig 
varför. Varför-kunnandet möjliggjorde det viktiga ifrågasättande av att och hur. 
 
Synen på geografi ändrades. I det traditionalistiska jordbruks- och 
hantverkarsamhällena rörde sig de flesta inte mer än kanske 500 meter från sängen 
under en vanlig arbetsdag. Med modernismens införande lämnade människor gården 
och sökte jobb på närmsta bruk, skola eller sjukhus. 500 meter blev, under 1800-talet, 
allt oftare fem kilometer. Under 1900-talet utvidgades det dagliga rörelsemönstret till 
omkring fem mil. Infrastrukturen utvecklades för att binda samman 
råvaruproduktionen i norr med arbetskraften i söder och med den internationella 
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marknaden i andra länder. Vägar, järnvägar, hamnar och (så småningom) flygplatser 
utvecklades. 
 
Av detta följde en successivt förändrad syn på vem man måste bry sig om. Omsorgen om 
familjen och gårdens tjänstefolk vidgades till en omsorg om medborgarna i byn, 
församlingen och kanske regionen för att sedan 1960-talet omfatta allt större delar av 
världen.  
 
Modernismen kritiserades. Traditionalisterna förfärades eftersom de inte kände igen 
sig. Romantikerna förfasades över fabriker, skorstenar, rök och buller och oroade sig 
över att kärleken, estetiken och de sköna konsterna inte fick så stort utrymme i den 
moderna världen.  
 
Men, modernismen fick också stöd. Stöden kom, om än underförstått, från 
evolutionsläran. Charles Darwin beskrev naturens framväxt som ständiga mutationer 
där de som anpassar sig överlever och kan fortplanta sig medan övriga tynar bort och 
dör. Modernisterna såg ett samband mellan biologins och teknikens utveckling. Teknik 
utvecklas genom experiment. Lyckade experiment lägger grunden till nya experiment 
och därmed till utveckling. Marknaden var (och är) för tekniken vad naturen var för 
biologin. Det rättfärdigade, enligt många, modernismen.  
 
De första klimatforskarna8 varnade redan vid mitten av 1800-talet för att den 
begynnande miljöförstöringen skulle skapa problem. Men, få lyssnade. Modernismens 
frukter i form av ökad materiell välfärd var allt för övertygande. Från och med 1870-
talet börjar de ekonomiska framgångarna synas i statistiken över lägre barnadödlighet 
och ökad livslängd i vår del av världen.  
 
 
Fred genom ekonomisk utveckling 
 
Den moderna hållbarhetsdiskussionen började växa fram direkt efter de båda 
världskrigen. Krig, i synnerhet världskrig, är naturligtvis det minst hållbara människan 
kan ägna sig åt. Krig drabbar såväl naturen som människorna och ekonomin. Under 
Andra världskriget dog mellan 50 och 70 miljoner människor. Det var fler än under 
något tidigare krig. Ännu fler skadades. Produktionsapparaten och infrastrukturen 
krossades. Delar av naturen förstördes. Därför är det rimligt att påstå att mänskligheten 
1945 stod på sin lägsta nivå någonsin, i ett hållbarhetsperspektiv.  
 
De som analyserade sambandet mellan Första och Andra världskriget insåg att en 
krigsseger, som den efter Första världskriget, inte behöver vara hållbar. När krig vunnits 
gäller det att också vinna freden. Annars är det snart dags för nästa krig.  
 
1944 bildades därför Världsbanken och Internationella valutafonden. Deras uppgift var 
att finansiera återuppbyggandet av Europa. Återuppbyggnaden gick fortare än vad 
många hade trott. Världsbanken och Internationella valutafonden kunde därför relativt 
snart fokusera på stöd till U-länderna.  
 
                                                        
8 Tidiga forskare, som Jean-Babtiste Fourier, varnade för, det vi idag kallar, växthuseffekten redan 1824. 
Fler nya larm, från forskarvärlden, skulle komma 1861, 1896 och 1957. 
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Ekonomisk utveckling genom fred, demokrati och mänskliga rättigheter 
 
I oktober 1945 bildades Förenta nationerna, FN. Syftet var att stödja internationella 
samarbeten på en rad områden. Kampen mot krig och för fred var naturligtvis 
prioriterad. Ekonomiskt och socialt samarbete likaså. Internationella domstolen 
skapades som ett av FN:s huvudorgan för att hantera konflikter.  
 
1948 antogs FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. De kan beskrivas som den 
standard som alla människor på Jorden har rätt till. Men dagens terminologi kan 
deklarationen ses som en precisering av begreppet social hållbarhet. FN uppmanade 
sina medlemsstater att "göra deklarationen spridd, känd, läst och förstådd utan hänsyn 
till politiska förhållanden".  
 
Deklarationen inspirerade 1961 till bildandet av Amnesty International. Syftet med 
Amnesty International är att komplettera FN genom att - till skillnad från FN - vara 
politiskt oberoende. Amnesty International är fri att kritisera var och en av FN:s 
medlemsstater om de bryter mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. 
 
I ett antal under- och samarbetsorgan arbetar FN (numera) med forskning och 
utbildning, miljöfrågor, demografi, jordbruk och livsmedel, arbetsförhållanden, valutor, 
sjöfart, kemiska vapen, handel samt post- och telekommunikation. Det indikerar vilka 
frågor som FN anser vara de viktigaste på vägen mot en hållbar tillvaro. Bredden är 
betydande. Det faktum att arbetet bedrivs under FN:s paraply visar dessutom att alla 
dessa frågor anses ha ett starkt samband.  
 
 
Hälsa och säkerhet 
 
1948 bildades World Health Organization (WHO) med syfte att verka för hälsa och 
säkerhet i vid mening. WHO:s arbete omfattar såväl medicinsk som mental och social 
hälsa. Kampen mot smittkoppor vanns 1979. Men, problemen var, och är fortfarande, 
enorma. Kampen mot infektionssjukdomar som sars, malaria och aids är viktiga i vår tid.  
 
Hälsa och säkerhet på jobbet är naturligtvis viktigt. Här finns det mycket att göra. 
Antalet arbetsplatsolyckor uppskattades, av International Labour Organisation, till 270 
miljoner per år så sent som 2008. Mer än två miljoner människor dör årligen av 
arbetsrelaterade skador. Kostnaden för dessa anses uppgå till 4 procent av världens 
BNP. 
 
 
Att samarbeta med naturen 
 
Omsorgen om människorna skulle snart kompletteras med en framväxande omsorg om 
naturen. Naturen fyller fyra livsavgörande funktioner för människan; den ger oss  

1. ett skyddande klimat,  
2. råvaror,  
3. bryter ner vårt avfall och  
4. miljöer för rekreation.  
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1949 kom filosofen Aldo Leopold med boken A Sand County Almanac9. Leopold oroade 
sig över människans inställning till naturen. Naturen skall inte, som synen då ofta var, 
erövras. Vi är snarare en del av naturen, sa han. Därför skall vi samarbeta med den. 
Naturen utgörs av ett cirkulärt system, det ekologiska kretsloppet. Dess olika delar är 
beroende av varandra. Människorna har försökt frikoppla sig från kretsloppet med hjälp 
av tekniken, fortsatte Leopold. Men, det fungerar inte i längden. Om vi hotar kretsloppet, 
så kommer naturen att hota oss. Det gäller att bruka naturen utan förbruka den!  
 
Vi har alla moraliskt ansvar för naturen. Leopold kallade detta ”land ethnic”. Boken 
räknas som en av de första miljöböckerna. Den såldes i en, för denna tidpunkt, 
jätteupplaga. Den betraktas fortfarande som en av de mest respekterade böckerna på 
miljöområdet någonsin.  
 
 
Att hindra gifter från att komma ut i naturen 
 
Leopolds bok startade inte miljörörelsen. Det anses däremot marinbiologen Rachel 
Carsons bok Silent Spring10 ha gjort. Hon räknas tack vare denna som en av 1900-talets 
mest inflytelserika personer.  
 
Carson konstaterade att bekämpningsmedel i jordbruket, som DDT, inte bara slår ut 
ogräs och skadedjur. De hamnar via naturens försörjningskedja i den mat vi äter. 
Dessutom finns dessa kemikalier i hemmet, exempelvis i form av rengöringsmedel. 
Kemikalierna kommer in i våra kroppar, något vi naturligtvis inte mår bra av.  
 
Hon varnade för att gifter i kretsloppet och i våra hem skulle slå ut allt mer av det 
levande och att ”våren skulle tystna istället för att vara fylld av fågelkvitter” (därav 
titeln). Industrins fokusering på om gifter är legala, lönsamma och representerar 
vetenskapliga framsteg får inte förblinda oss, hävdade hon. Vi måste tänka längre än så.  
 
Hon påtalade vikten av ett transparant samhälle. Det någon gör påverkar och angår 
praktiskt taget alltid oss andra.   
 
 
De goda marknadskrafterna 
 
En företagsledare i Göteborg lär för ett antal decennier sedan ha konstaterat att ”vi 
måste räkna med några döda fiskar i Mölndalsån om vi vill ha det bra”.  
 
Så uttrycker sig knappast företagsledare längre. ”There is no business on a dead planet” 
är en betydligt vanligare uppfattning. Det går inte att sälja torsk om torsken är utfiskad. 
Det går inte att vara pappersindustri om skogen slutar växa. Och, det är omöjligt att 
basera produkter på olja, när oljan tagit slut. Hållbarhet, i dessa exempel, handlar inte 
om politik utan om - av naturen - dikterade villkor för vår existens. Företag som skadar 
sina egna försörjningssystem, samhälle och natur, har ett självskadebeteende. 
 

                                                        
9 Leopold A; A Sand County Almanac; Oxford University Press; 1949 
10 Carson, Rachel; Silent Spring; Houghton Miffin; 1962 
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Få saker kan skapa så mycket kraft i hållbarhetsarbetet som när hållbarhetstanken 
byggs in i affärsmodeller och offerter. Allt fler blir allt mer medvetna om detta. 
Kontextuell godhet, i form av hållbarhet, är därför ett snabbt framväxande 
konkurrensmedel11. Utvecklingen understryks av att allt fler investerare kommit till 
insikten att företag med hållbarhet som kärnvärde och affärsidé innebär lägre risker och 
högre långsiktigt aktieägarvärde för ägare och finansiärer. Det är därför lätt att hitta 
både pensionsfonder och investmentbolag som talar sig varma för tanken på hållbar 
utveckling.  
 
Sannolikt är hållbarhet, än så länge och i första hand, ett argument i affärsrelationer 
mellan två företag (business to business) liksom mellan företag och den offentliga 
sektorn (business to government). Praktiskt taget alla företag, offentliga förvaltningar 
och politiska parter har ju sedan ett par årtionden hållbarhet som ett av sina 
kärnvärden.  
 
Däremot har relationen mellan företag och konsumenter (business to consumer) inte 
alltid kommit lika långt. ”Jag vill göra det jag vet är rätt – men inte nu”, som en 
konsument uttrycker det. Många vill ha ett nytt kök och därmed nytt kylskåp vart 
femtonde år. Och, en ny mobiltelefon vartannat. Att då göra kylskåp och mobiler som 
håller betydligt längre än så, är inte ekonomiskt försvarbart. 1960-talets ”slit-och-
släng”-filosofi lever kvar hos många av oss i rollen som konsumenter även om vi, i rollen 
som medborgare, förespråkar hållbar utveckling. Forskning bekräftar att vi tillåter oss 
att ”byta hatt” när det passar oss12. 
 
1965 kom juristen Ralph Nader med boken Unsafe at Any Speed13. Vid denna tid 
prioriterades i första hand bilars skönhet och pris av kunderna. Risken för olyckor och 
skador förträngdes. Instrumentbrädan, exempelvis, skulle skina, trots att reflexerna 
kunde blända föraren. En rad exempel visade att säkerheten ofta kunde förbättras till 
betydligt lägre kostnader än vad den estetiskt inriktade designen kostade.  
 
Nader visste att bilindustrin kunde göra säkrare bilar. Bilindustrin i Detroit hade 
dessutom haft sådana ambitioner sedan 1920-talet. Men, om en sådan ambition skulle 
förverkligas måste säkra bilar efterfrågas av kunderna. Nader uppmanade bildindustrin 
till ett moraliskt ledarskap som via marknadsföringen inspirerade konsumenterna till 
andra prioriteringar än de dåvarande. Och, att bilar gjordes exakt så säkra som de kunde 
göras.  
 
Som stolt svensk är det frestande att påminna om att Volvo och SAAB, flera år före 
Naders bok, gjorde vad Nader efterfrågade. Ingen svensk bilköpare har kunnat undgå 
Volvos tidiga filmer på bilar som krockar. Och, vad ett säkerhetsbälte eller en 
krockkudde i så fall gör för skillnad. 
 

                                                        
11 Källström, Anders; Lyssna till din tid – om affärer och tillväxt; Västsvenska Industri- och 
handelskammaren 2006 
12 Se bland annat Nilson A, Biel A; Acceptance of Climate Change Policy Measures: Role Framing and value 
Guidance; European Environment, 18, 203-215; 2008 samt Nilsson A, von Borgstede C, Biel A; Willingness 
to accept policy measures: the effects of values and norms; Journal of Environmental Psychology 24 s 267-
277; 2004 
13 Nader, Ralph; Unsafe at Any Speed; Grossman Publishers; 1965 



 19 

Men, det finns undantag 
 
Det finns givetvis undantag. Alla företag är förvisso inte goda. Två organisationer14 
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.  

 
Värst, enligt de båda organisationerna, är brasilianska Vale. De ”vann” nomineringen 
med 25.042 röster. Företaget, som både är Brasiliens näst största företag och världens 
näst största gruvföretag, verkar i 40 länder. Vale har, enligt prisutdelarna, en 70 år lång 
tradition av att överträda de mänskliga rättigheterna, inhumana arbetsförhållanden, 
plundring av ”det gemensamma arvet” och hänsynslös exploatering av naturen. Ett 
internationellt nätverk med grupper av människor som känner sig drabbade av Vale 
bildades 2010. Det har dokumenterat vad Vale gör i åtta länder. Särskilt 
uppmärksammad är bygget av Belo Monte-dammen i Amazonas som förväntas få 
förödande effekter för såväl människor som lokala småföretag utan att dessa 
kompenseras ekonomiskt. Dessutom drabbar dammen ekosystemet allvarligt.  
 
På andra plats, med 24.245 röster, kommer Tepco. Tepco är Japans största energiföretag. 
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 förvanskningar 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, beroende på detta, fått 
cancer. Minst 50 har dött. Trots tydliga bevis, enligt Bernie Declaration och Greenpeace, 
så förnekar företaget sitt ansvar. Istället misskrediterar de sina anställda och deras 
anhöriga. Samsung anses ha en lång historik 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 kopplar en del av den globala svälten 
till denna typ av marknadsbeteende. Europas regeringar försöker visserligen komma åt 
sådana spekulationer med hjälp av regler men blockeras av delar av den finansiella 
sektorn, däribland av Barcleys, som hotar med att blockera regelverken. 
 
Det Schweiziska företaget Syngenta, störst i världen på kemikalier för jordbruk, kommer 
på femte plats med 6.052 röster. Företaget säljer bekämpningsmedel, som är förbjudna i 
Europa, till fattiga länder. Tusentals jordbrukare anses ha avlidit på grund av medlet. 
Dessutom skadas den ekologiska miljön. Kritiska 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. 200 kvadratkilometer upp till ett djup på 15 

                                                        
14 Bernie Declaration och Greenpeace Schweiz, 
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meter är allvarligt förgiftade. Människor som protesterat har i några fall blivit både 
torterade och dödade. 

 
Så långt värstinglistan. Dessa företag är förhoppningsvis undantag. I Sverige framhåller 
nästan alla företag sitt engagemang för hållbarhet. Och, kan betraktas som ”goda”. 
 
 
Demografiproblem 
 
1965 bildade FN UN Development Programme (UNDP). Syftet var att verka för att så 
många som möjligt på Jorden skulle bli en del av den växande ekonomin. Och, att klyftan 
mellan fattiga och rika därmed skulle minska.  
 
Ett växande BNP är ingen garanti för att resurserna når den enskilda individen. BNP-
måttet behövde kompletteras med nyckeltal som visar om och i så fall hur resurserna 
når fram. 1990 lanserade UNDP det ofta citerade Human Development Index (HDI). I 
detta vägs utbildningsnivå, livslängd och materiell välfärd samman. Ett högt HDI 
indikerar att människor har det bra, materiellt sett. HDI ökar stadigt och är idag högre 
än någonsin tidigare. Utvecklingen går alltså, även i termer av detta mått, åt rätt håll. 
 
De ekonomiska framgångarna under efterkrigstiden, och att dessa faktiskt nådde fram 
till enskilda människor, gjorde att Jordens befolkning växte. 1968 påtalades den 
demografiska utmaningen av etnologen Paul R Ehrlich i boken The Population Bomb15. 
Jordens befolkning växer exponentiellt, konstaterade han. Många av resurserna, 
däremot, är ändliga. Förr eller senare når vi en befolkningsstorlek som Jorden inte kan 
försörja. Det kommer att leda till svält, sjukdomar och nya krig. Lösningen är 
födelsekontroll, att vi blev bättre på att använda de resurser som naturen har och att 
produktionen blir effektivare.  
 
Ibland slår prognoser fel, just på grund av att de gjorts. Varningarna ger avsedd effekt. I 
Kina, där problemen var särskilt stora, infördes en enbarnspolitik. I många länder föds 
det numera för få barn. Allt färre länder når upp till reproduktionsnivån (drygt två barn 
per kvinna). I vissa länder är denna siffra så låg som ett barn per kvinna. Det innebär att 
befolkningen halveras för varje generation. Jorden, i sin helhet, förväntas understiga 
nivån två barn per kvinna omkring år 2050. Det innebär att världsbefolkningen 
förväntas vara som störst år 2100 och att den därefter minskar. Detta, kombinerat med 
att allt fler i många välfärdsländer om en generation förväntas närma sig en ålder av 100 
år, innebär att vi riskerar att få allt för många pensionärer i förhållande till de relativt 
sett få som arbetar och är i fruktbar ålder. 
 
 
Har tillväxten begränsningar? 
 
1968 bildade en italiensk affärsman och en skotsk vetenskapsman Romklubben. Syftet 
var, och är, att samla forskare, näringslivsföreträdare, politiker och andra intellektuella 
för att diskutera hot mot utvecklingen. Fokus låg (och ligger) på skärningspunkten 

                                                        
15 Ehrlich, P R; The Population Bomb; Sierra Club/Ballantine Books; 1968 
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mellan ekonomi, social utveckling och miljö. Romklubben anses ha varit ett av de första 
försöken att sammanföra dessa tre perspektiv.  
 
Romklubben blev i första hand uppmärksammad, men också kritiserad, för sin 
debattbok Tillväxtens gränser 197216. Boken hävdade att ekosystemet har absoluta 
gränser. Och, att ändliga resurser skulle bli så dyra att bara de rikaste hade råd att köpa 
dem.  
 
Ekonomen E F Schumacher ifrågasatte 1973 tillväxten och en rad vanliga antaganden 
om ekonomi i sin bok Small is Beautiful17. Tillväxten är per definition inte hållbar, 
hävdade han. Ekonomi som måttstock på hur bra det går för mänskligheten kommer att 
leda till en rad problem. Stora ekonomier gör slut på för mycket naturresurser och 
ersätter arbetskraft med dyra maskiner. Istället förespråkade han småskalighet. Den 
gynnar såväl ekologin som de sociala systemen. Schumacher efterfrågade billig 
teknologi som kunde köpas och användas av alla.  
 
Vi kan konstatera att ekonomin, trots Schumachers varningar, har blivit allt mer 
storskalig. Men, att elektronik i form av persondatorer, sensorer, billiga elmotorer och 
mycket annat sedan 1980-talet erbjudit mänskligheten den kostnadseffektiva teknologi 
som han hoppades på. 
 
 
Studentupproret 
 
1968 förknippas med studentuppror, flower power och fredsdemonstrationer. 
Vietnamkriget var den stora inspirationskällan. Samhällsdebatten radikaliserades. 
Slagrop som ”peace, love and understanding” ljöd i stora delar av världen.  
 
Protesterna fick ibland parodiska uttryck. Diktatorer, som Lenin, Che Guevara och Mao 
Zedong hyllades. Droger förespråkades. I Stockholm ockuperade studenterna sitt eget 
kårhus. Studentmössor eldades upp av jämlikhetsskäl.  
 
Men, de så kallade ”68:orna” skulle snart bli äldre. Och, få makt. Åsikterna mognade och 
har i en betydligt mindre radikal form påverkat världen sedan dess. Många blev 
förespråkare för marknadsekonomi och kapitalism. Men, behöll samtidigt sitt 
engagemang för fred, miljö och global välfärd. 
 
 
Synergieffekten 
 
1969 uppmanades världen att se till helheten. Uppmaningen kom från R Buckminster 
Fuller i boken Operating Manual for Spaceship Earth18. Jorden är ett slutet system. Det 
finns ingen väg härifrån. Det är här vi måste överleva.  
 

                                                        
16 Meadows, D H, Meadows D L, Randers J, Behrens W W; Limits to Growth; Universe Books 1972 
17 Schumacher, E F; Small is Beautiful; Blond & Briggs; 1973 
18 Fuller, Buckminster; Operating Manual for Spaceship Earth; Carbondale, Southern Illinois University 
Press 1969 
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Fuller lanserade begreppet synergi. Helheten kan inte förstås genom studier av delarna. 
Vi måste ägna mer energi åt att studera helheten. Det är det alldeles för få som gör, 
menade Fuller. Specialiseringen har gått för långt. Specialisterna har fått för stort 
inflytande. Konsten att göra karriär har varit att specialisera sig, hävdar Fuller, vilket 
styrt alldeles för mångas intressen.  
 
Specialiseringen har uppmuntrats av härskarna. Det beror på att härskarna, både 
politiska och religiösa, vill vara ensamma om överblicken. Därmed hoppas de kunna 
behålla makten över helheten, fortsatte Fuller. Specialiseringen ger oss tunnelseende 
och gör oss kortsiktiga. Båda dessa inskränkningar i vårt tänkande utgör hot mot 
Jordens utveckling. 
 
Fuller var långt före sin tid. Uppmaningen att se till helheten är idag naturlig på ett helt 
annat sätt än vid slutet av 1960-talet.  
 
Fuller konstaterade också att problem generellt sett är billigare att angripa om de 
angrips tidigt. Helst, redan när de upptäcks. Då blir utmaningarna mindre 
överväldigande. Även detta påstående är viktigt för det fortsatta resonemanget i denna 
bok. 
 
 
Allt fler tänkte tillsammans 
 
De framväxande insikterna skulle inspirera till en lång rad stormöten.   
 
1971 etablerades World Economic Forum i Davos. World Economic Forum vänder sig till 
ledande politiker, industriledare och akademiker för att diskutera utvecklingen i 
världen. World Economic Forum ger dessutom ut forskarrapporter och anordnar en rad 
regionala och branschspecifika konferenser runt om i världen. World Economic Forum 
får stor uppmärksamhet i medierna och utövar ett avsevärt inflytande över 
samhällsdebatten.  
 
I centrum för intresset står ekonomi. Men, ekonomi kopplas även till frågor som miljö 
och hälsa. Ett av huvudbudskapen är att företag måste styras av den så kallade 
intressentmodellen. Om företag skall överleva så måste alla som berörs av företagen, 
inte bara ägarna, beaktas. Det blir inga företag utan kunder, anställda, kreditgivare, 
leverantörer, samhällsinstitutioner, civilsamhället… Ej heller, utan naturen. 
 
World Economic Forum har fått ett stort inflytande, men också kritik. 2001 bildades, 
som en reaktion, World Social Forum. Initiativtagarna var globaliseringskritiska 
folkrörelser och gräsrotsorganisationer. Syftet var, och är, att samordna kampanjer mot 
den globala marknadsliberaliseringen. 2005 presenterades dessutom ett manifest som 
krävde införandet av en internationell skatt på valutatransaktioner, avskaffandet av 
skatteparadis samt åtgärder för en rättvis handel. 
 
1972 hölls Stockholm Conference on the Human Environment, vanligen känd som 
Stockholmskonferensen. Denna fokuserade på konflikten mellan utveckling och miljö. På 
konferensen presenterades den så kallade Världsarvskonventionen. Den antogs senare av 
FN. Världens länder förväntas göra planer och bygga rapporteringssystem så att de kan 
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kontrollera världsarvens tillstånd och bevara dessa i gott skick samtidigt som världen 
utvecklas. 
 
 
Oljekriserna 
 
Diskussionen om hållbarhet har fått mycket kraft från ett antal katastrofer. Den 
successiva globaliseringen gör att fler påverkades av katastroferna och att katastroferna 
därför fick allt större politisk betydelse. 
 
Oljekriserna 1973 och 1979 ruskade om världen ordentligt. Oljekrisen 1973 skapades 
som en reaktion från oljestaterna mot länder som stött Israel under det så kallade 
Oktoberkriget. Oljeproduktionen minskade. Priset på olja höjdes drastiskt. Det ledde till 
energibrist och kraftiga ransoneringar. Den mer eller mindre permanenta 
högkonjunktur som världen haft sedan Andra världskriget avbröts för första gången. 
Debatten om alternativa energislag föddes. Kärnkraften byggdes ut. Oljeländerna blev 
snabbt rikare, byggde ut sina försvarssystem och stärkte sin politiska ställning.  
 
1979 var det dags för nästa oljekris. Orsaken, denna gång, var den iranska revolutionen. 
Konflikterna i Iran skadade produktionsapparaten. Övriga oljeländer ökade sin 
produktion för att minska de negativa effekterna för världsekonomin, men lyckades 
bara delvis.  
 
De båda oljekriserna visade världen hur känslig och därmed ohållbar den moderna 
ekonomin är. Och, hur viktigt det är att vi hittar alternativ som minskar enskilda 
beroenden. Denna diskussion har pågått sedan dess. 
 
 
Olyckor  
 
1976 exploderade en kemifabrik i Seveso i Italien. Explosionen orsakade ett giftmoln. 
450 människor skadades, 3000 djur dödades, 80.000 djur skadades och fick slaktas. 
Olyckan ledde till etablerandet av internationella säkerhetsregleringar mot olyckor av 
denna typ. 
 
1979 inträffade den första kärnkraftsolyckan, i form av en härdsmälta, vid 
kärnkraftverket i Harrisburg i USA. 140.000 människor evakuerades. Ingen skadades, 
men olyckan inspirerade till ett växande globalt motstånd mot kärnkraft. Detta ledde 
bland annat fram till en folkomröstning om kärnkraftens vara i Sverige.  
 
 
Klimatfrågan 
 
1979 anordnades den första World Climate Conference av den globala organisationen för 
metrologer.  
 
World Climate Conference ledde till att FN-organet UNEP inrättade en överstatlig 
klimatpanel. Denna skulle publicera sin första rapport 1990. Rapporten varnade för att 
planetens temperatur hade ökat under de senaste 100 åren och att den skulle fortsätta 
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att öka. Det skulle i sin tur få till följd att havsnivån skulle stiga med sex centimeter vart 
tionde år.  

 
Insikterna ledde till att ett stort antal länder 1992 undertecknade the Rio Earth Summit 
och till att Kyotoprotokollet antogs 1997. I detta fastställdes bland annat utsläppsmål 
avseende växthusgaser för världens ledande ekonomier.  

 
 

Lester Brown 
 
1981 introducerades hållbarhetsbegreppet. Det gjordes av den amerikanske 
miljövetaren och författaren Lester Brown. Lester Brown, som var agronom, hade 1974 
varit med och bildat World Watch Institute.  
 
Hållbarhet (sustainability) kommer från latinets sustinere, som betyder ”hålla uppe”. 
Hållbarhet har en stark relation till begrepp som långsiktighet, robusthet, 
vidmakthållande, underhåll, omsorg, ansvarstagande och medvetenhet. Många har 
argumenterat i sådana termer långt innan ”hållbarhet” tog över som modeord och 
stridsrop.  
 
Hållbarhet är, bortsett från ordvalet, sannolikt en av människans äldsta värderingar. 
Påståendet bevisas, helt enkelt, av att vi finns. Ett, ofta återgett, exempel är de 
nordamerikanska indianerna. De lärde sina barn att beslut alltid skulle ta hänsyn till 
kommande sju generationer19. Andra naturfolk lämnade en ledig plats i cirkeln runt 
elden för de generationer som ännu inte var födda, så att de inte skulle glömmas bort 
när besluten togs.  
 
 
Brundtlandkommissionen 
 
1984 tillsattes World Commission on Environment and Development, av FN:s 
generalförsamling. Kommissionen leddes av Gro Harlem Brundtland. Den fick 900 dagar 
på sig att lansera den moderna definitionen av hållbarhetsbegreppet. Denna får 
fortfarande anses vara den officiella.  
 

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 

 
Därmed fick efterkrigstidens strävan mot en bättre värld, ett ”varumärke”20, definierat 
på ett sätt som nästan alla accepterar och inspireras av. Tanken på hållbar utveckling 
”ägs” av alla ideologier, etniciteter, vetenskaper, professioner och branscher. Hållbar 
utveckling har därmed blivit en av världshistoriens mest inkluderande och enande 
tankar. Gott så! 
 
Notera att hållbarhetstanken (1) är utvecklingsvänlig (det är utvecklingen som skall 
hålla), (2) relaterar graden av hållbarhet till kommande generationers möjligheter och 

                                                        
19 Engelman, Robert; Beyond Sustainability; Is Sustainability Still Possible; State of The World; 2013 
20 World Commission on Environment and Development; Our Common Future; Oxford Paperbacks; 1987. 
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(3) inte avgränsar hållbarhet till ett enskilt problem. Hållbarhet är, med andra ord, en 
uppmaning till långsiktighet och vidsynthet. 

 
Kommissionen konstaterade att omsorgen om miljön inte kan skiljas från våra 
handlingar, ambitioner och behov. De som ändå försöker ger begreppet miljö en naiv 
klang. Å andra sidan, fortsätter kommissionen, har begreppet utveckling ofta getts en allt 
för snäv innebörd. Ofta av hårt avgränsade specialister. Miljö är där vi är och utveckling 
är hur vi skall få det bättre. De kan inte skiljas åt.  
 
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 sätt att bruka miljön. 

 
Brundtlandkommissionens definition lockade ett stort antal författare och 
organisationer att formulera egna, som de tyckte, bättre definitioner på hållbarhet.  
 
Många försökte dessutom bryta ner hållbarhetsbegreppet i mer konkreta beståndsdelar. 
”Nature, life support systems and community” var ett sådant försök21.  
 
Andra frågade sig om de båda dimensionerna miljö och utveckling hade samma 
beståndsdelar och i vilken utsträckning delarna kunde vara i konflikt med varandra.  
 
Dessutom diskuterades hållbarhetsbegreppets tidshorisont. Brundtland-kommissionens 
”kommande generationer” strävar ju mot oändligheten. Därmed är det omöjligt att sätta 
upp konkreta och tidsbegränsade mål hävdade kritikerna och föreslog en horisont av 
maximalt en generation för att öka förändringstrycket.  

 
 
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 
kunskaper kontrollera naturen. Det har resulterat i att vi frikopplat 
samhällsutvecklingen från naturens villkor. Nu måste vi utveckla en ”biokrati”, hävdade 
han. En sådan betonar våra kopplingar till och beroende av naturen22.  

 
Samma år (1988) publicerades A Fate Worse Than Debt av statsvetaren Susan George. 
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 

                                                        
21 The Board on Sustainable Development of the U.S. National Academy of Sciences 
22 Berry T; The Dream of the Earth; Sierra Club Books; 2006 
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sin situation. Fattigdom och ”ecoside” sprider sig. Lösningen stavas skuldavskrivning 
(som utformas så att den inte gynnar despotiska ledare), utveckling och demokrati23. 
 
 
Från gränser till relationer 
 
1989 skulle bli ett klassiskt årtal. Järnridån föll i november och drog med sig många av 
världens diktaturer. Demokratin skulle, de kommande åren, ta stora steg framåt.  
 
Dessutom ifrågasatte många andra sorters gränser. Vi började reducera bransch-, 
organisations-, ideologiska-, köns-, yrkes-, ämnes-, generations- och andra sorters 
gränser som dittills hade ”hållit ordning” på världen?  
 
Samtidigt började allt fler höra talas om Internet. Internet förändrade relationer mellan 
människor och mellan organisationer på ett revolutionerande sätt. Uppfattningen om 
geografiska avstånd och tid skulle aldrig bli den samma.  
 
Den sammantagna effekten, som börjar få genomslag vid mitten 1990-talet, var 
fantastisk. Världen bytte, på kort tid, gränser mot relationer. Denna effekt är fortfarande 
den enskilt viktigaste förklaringen till vad som nu händer i världen. 
 
2015 har Internet of People i varierande användningsgrad nått närmare 95 procent av 
befolkningen i de mest utvecklade länderna24. Närmare hälften av Jordens befolkning 
hade tillgång till Internet 2014, en siffra som dessutom ökar snabbt25.  
 
De kommande 20 åren är det dags för Internet of Things. Internet of Things innebär att 
tekniska applikationer kopplas samman och kommunicerar med annan teknik utan 
operativ inblandning av människor. Internet of People kombinerat med Internet of 
Things blir, i det närmaste, Internet of Everything.  
 
Internet of Things förväntas få, huvudsakligen positiva, effekter på livets praktiskt taget 
alla områden. Tysklands regering och näringsliv lanserar 2011 gemensamt tanken på en 
fjärde teknisk revolution. Sambandet mellan Internet och hållbar utveckling blir allt 
tydligare. Den nya tekniken hyllas till och med av påven26; ”Internet är en Guds gåva, 
något alla katoliker borde ta del av”.  

 
 
Exxon Valdes  
 
1989 gick oljetankern Exxon Valdes gick på grund utanför Alaska. Skadorna på miljön 
blev omfattande. Den globala uppmärksamheten och, med den, följderna för näringslivet 
likaså. Mer än 250.000 fåglar dödades. De ekonomiska skadorna var enorma, om än 
svåra att värdera. Olyckan skulle ändra på såväl regelverk för oljeindustrin, som på 
konstruktioner (bland annat skall oljetankers från och med 2015 ha dubbla skrov).  

 

                                                        
23 George, S; A Fate Worse Than Debt; Grove Press; 1988 
24 Sverige och Australien 
25 Internetstatistik.se 
26 2014 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Gud
https://sv.wikipedia.org/wiki/Katoliker
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Flertalet skador på miljön har återställts. Dock har några arter fortfarande inte 
återhämtat sig. Och, vad värre är; Exxon Valdes anses inte ens vara en av de 50 största 
oljeolyckorna.  
 

 
Ekonomitänkandet ifrågasätts på nytt 
 
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. De är dessutom 
viktigt att dessa värden används så att samhället, via miljöskatter, ges resurser att städa 
upp och reparera skadorna på miljön. Dessutom kan investeringar och konsumtion, 
därigenom, styras i miljövänlig riktning28. 

 
1989 kom också For the Common Good av Herman Daly, miljöekonom, och John B Cobb, 
teolog. Ekonomisk teori och praktik bygger på en människosyn som ibland kallas homo 
economicus, skriver de. Teorin maximerar det kortsiktiga egenintresset. Samhället kan 
ses som en aggregering av sådana människor. Vi måste utveckla en ekonomisk teori som 
beaktar det långsiktiga sammanhanget, skriver de. Mätningen av tillväxt i form av BNP 
beaktar bara materiella värden. Den måste kompletteras så att den inkluderar 
tillväxtens alla kostnader. Dit hör humanistiska och spirituella värden29.  

 
Denna bok pekar i sin inledning på att FN räknar med att vi är 10 miljarder människor 
på Jorden, år 2100, som alla vill ha det bra. Human Scale Development av Manfred Max-
Neef, 1989, funderar på definitionen av ”bra”. Han skiljer mellan behov och 
tillfredsställare. Max-Neef konstaterar att världsutvecklingen missar grundläggande 
mänskliga behov hos såväl rika som fattiga.  Det finns nio grundläggande behov. De är 
konstanta över tiden och oberoende av kulturen. Behoven är: uppehälle, skydd, 
tillgivenhet, förståelse, deltagande, avkoppling, skapande, identitet och frihet.  

 
Tillfredsställare är de sätt på vilket vi försöker tillgodose de grundläggande 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.  
 
 
Agenda 21 
 
Debatten under 80-talet, inte minst i form av Brundtlandkommissionen, inspirerade till 
en rad fortsatta konferenser under 90- och 00-talen.  

 

                                                        
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 
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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En av dessa var Earth Summit i Rio de Janeiro 1992. 172 regeringar var representerade 
på mycket hög nivå (stats- eller regeringschef). Ingen konferens i världshistorien hade 
tidigare samlat så mycket makt.  
 
Earth Summit resulterade i Agenda 21. Natur- och miljöförstöring, fattigdom och 
bristande demokrati skall motverkas. Dokumentet omfattar 1 400 paragrafer fördelade 
på 40 kapitel. Handlingsprogrammet poängterar vikten av lokalt 
medborgarengagemang. Varje lands lokala myndigheter skall i samarbete med 
ortsbefolkningen upprätta och följa varsin Agenda 21. I Sverige skall det finnas ett 
Agenda 21-kontor i varje kommun. 
 
 
Betydelsen av affärsverksamhet 
 
1992 kom boken 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 stödjer 
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 hävdar att de krafter 
som skapar problemen också är kompetenta att lösa dem. Det industriella systemet är 
linjärt, istället för, som det borde vara, cykliskt, hävdar han. Allt avfall från industrin 
måste istället återvinnas och ge näring åt antingen naturen eller åt nya industriella 
processer32.  

 
 
Kampen mot korruption 
 
I takt med att diskussionerna fortsatta vidgades perspektiven. Hållbarhetsbegreppet 
kompletterades med nya områden. 1993 var det dags att introducera korruption som ett 
hållbarhetsområde. Ekonomisk hållbarhet har en stark relation till lag, ordning och 
affärsmoral. Länder som präglas av korruption är nästan alltid fattigare än länder som 
motverkar korruption. 1993 bildades Transparency International (TI). Syftet var, och är, 
att bekämpa korruption. 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 denna fråga är och antog 1996 en 
deklaration mot mutor.  
 
Numera räknas korruption som ett av de verkligt stora problemen i kampen för en 
hållbar ekonomi.  

 
 
 

                                                        
31 Schmidheiny, S; Business Council for Sustainable Development; Changing Cource; MIT Press; 1992 
32 Hawken, Paul; The Ecology of Commerce; Harper Business, 1993. 
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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. 
 
Återvinning (recycling) är ett konkret exempel på ett cirkulärt ekonomiskt tänkande 
som också ledde till handling.  
 
Många frågade sig snart om recycling var tillräckligt och konstaterade snabbt att så inte 
var fallet. Recycling skulle följas av en lång rad kompletterande idéer varav flera börjar 
med prefixet re-. Reuse, remanufacturing, renewables och upcycling är fyra av dem.  
 
 
Hållbara affärer 
 
1995 bildades The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 
Organisationen utgjordes av 200 företag från 35 länder och är representerade av sina 
VD:ar. WBCSD 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 10 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 
system för miljömanagement och som en del av det övergripande managementsystemet.  

 
 
Proteströrelser 
 
Med början 1997 fick den positiva tron på globaliseringen sitt första stora bakslag. 
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 sitt 
klimax i Seattle (”The Battle of Seattle”) i november 1999 med 100.000 demonstranter 
och i Genua 2001 med 300.000 demonstranter. Protesterna anses ha varit de mest 
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omfattande sedan protesterna mot Vietnamkriget. Göteborg drabbades, på liknande sätt, 
i samband med EU-toppmötet 2001.  
 
Protesterna ledde till att representanter för de civila motståndsrörelserna bjöds in till 
World Economic Forum. Dessutom inrättades World Social Forum (se ovan) som ett 
resultat av protesterna. 
 
2005 anordnades Live 8 på temat ”Make Poverty History” med artisten Bob Geldof som 
en av arrangörerna. Live 8 utgjordes av en serie rockkonserter som hölls i vart och ett av 
de så kallade G8-länderna33. Tidpunkten för Live 8 valdes för att sammanfalla med ett 
G8-möte. Live 8 uttryckte oro över globaliseringens effekter och förespråkade 
skuldavskrivning, bistånd och handelsregler som gynnade den tredje världen. Men, Live 
8 ville också vara en fredlig motvikt till de våldsamma upplopp och protester som 
globaliseringen orsakat.  
 
 
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 i framtiden 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, säger Elkington34. Mycket tyder på att han fick rätt. Sedan 
millennieskiftet ökar andelen finansiärer, kunder och medarbetare som säger sig 
efterfråga hållbarhet i valet av företag35.  
 
Elkington var den som lanserade tanken på en triple bottom line, i ekonomimodellerna. 
Trippeln består av ”planet”, ”people”, ”profit” och skall uppfattas som ett alternativ till 
den traditionella och endimensionella bottom line i ekonomimodeller.  
 
 
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 högre syften 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. Konsumtionen har ökat med 45 procent på 20 år 
samtidigt som den upplevda livskvaliteten minskat med 51 procent. Endast en femtedel 
                                                        
33 De åtta största industrialiserade ekonomierna. 
34 Elkington, J; Cannibals with Forks; Capstone; 1997 
35 Se exempelvis Dagens Industri 150922 för en genomgång av ett antal undersökningar 
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av de unga tror sig ha en god chans att få uppleva det goda livet. Ekonomin, enligt 
Handy, har blivit ett fängelse för själen.  
Handy uppmanar människor att vara själviska och ta ansvar i jakten på högre syften 
med livet. Han föreslår också att utbildningssystemet skall lära oss att ta ett sådant 
ansvar36.  

 
 
Hållbar kapitalism37 
 
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 försvaras mot sina 
traditionella kritiker. Istället har anhängarna börjat fundera på vilken sorts kapitalism 
de vill stödja.  
 
En av de mest kända debattörerna på detta område är ”superkapitalisten” George 
Sorros. 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 
marknaden har blivit totalitär, skriver han. Reglerna skapar vi visserligen gemensamt. 
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. Lösningen är ett öppet samhälle där vi kan 
försäkra oss om att kapitalismen verkar i harmoni med demokrati och rättssystem38.  
 
Diskussionen om vår tids ekonomi fortsatte samma år med Factor Four39. Boken skrevs 
för Romklubben. Vi skulle kunna ha det dubbelt så bra med hälften av den nuvarande 
resursförbrukningen, 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 därmed sysselsättningen skulle utvecklas. Dessutom skulle 
det finansiella systemet gynnas. 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 incitamentssystem, felaktig prissättning av resurser, de 
nuvarande maktstrukturernas förkärlek för stora lösningar, etcetera bidrar också till 
problemet40.  

 
Paul Hawken, Amory B Lovins och L Hunter Lovins oroar sig 1999 för att den 
traditionella 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 har fyra beståndsdelar:  

1) En väsentligt ökad produktivitet genom en bättre användning av tekniken.  
2) Biologiskt inspirerad teknik, kretsloppstänkande, återinvestering av avfall.  

                                                        
36 Handy, Charles; The Hungry Spirit; Hutchinson; 1997 
37 En utförligare skrift om hållbar kapitalism kan laddas ner från www.sustainabilitycircle.se 
38 Soros, G; The Crisis of Global Capitalism; Public Affairs; Perseus Books Group; 1998 
39 av Ernst von Weizsäcker, Amory B Lovins och L Hunter Lovins 
40 Weizsäcker, E A, Lovins A B, Hunter Lovins L; Factor Four; Earthscan Publications; 1998 
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3) Införande av nya affärsmodeller som erbjuder en funktion (exempelvis ljus) 
snarare än fysiska produkter (exempelvis glödlampor) samt  

4) återinvesteringar i naturkapitalet för att säkerställa den långsiktiga tillgången på 
naturresurser41.  

 
 
Hållbarhetstanken preciseras 
 
Diskussionerna lärde många allt mer om hållbarhetsbegreppets komplexitet. 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, och återges här hårt sammanfattat: 
 

Mänskliga rättigheter: (1) Affärsverksamhet skall stödja och respektera skyddet av 
internationellt påbjudna mänskliga rättigheter och (2) säkerställa att företagen inte 
är delaktiga i brott mot de mänskliga rättigheterna.  
 
Arbete: (3) Företag skall stödja anställdas rätt att organisera sig och till 
kollektivförhandlingar, (4) eliminera alla former av arbetstvång, (5) avskaffa 
barnarbete och (6) eliminera diskriminering på arbetslivet. 
 
Miljö: Företag skall (7) vara känsliga för miljömässiga utmaningar, (8) ta initiativ till 
ett utvidgat miljömässigt ansvarstagande. Och (9) uppmuntra till utvecklingen av 
miljövänlig teknik.  
 
Antikorruption: (10) Företag skall motverka korruption i alla dess former. 
 

2000 kom Global Reporting Initiative (GRI). GRI är 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 och GRI i kommande kapitel. 

 
2000 var Anita Roddicks The Body Shop på mångas läppar. I boken Business as Unusual 
gjorde hon reklam för tanken på värderingsledda företag. Företag, som inte kan hantera 
konflikten 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 skall se 
sig som agenter för en positiv utveckling av världen. Människor, inte minst kunder, 
intresserar sig för mer än pengar, skrev hon. Det måste företag beakta42.  

 
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 tidsatta mål. De baserades på sex värderingar. Dessa var 
(fritt återgivet och komprimerat):  

1) Frihet i värdighet, utan hunger och rädsla för våld i ett demokratiskt samhälle.  
                                                        
41 Hawken, P, Lovins A B, Lovins L H; Natural Capitalism; Earthscan Publications; 1999 
42 Roddick, A; Business as Unusual; Thorsons; 2000 



 33 

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.  
 
Dessutom, 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. (I själva 
verket skulle många av dem, som vi skall se senare, överträffas). 

 
 

Vikten av förtroende 
 
2001 gick amerikanska 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 så kallat Corporate Governance. 
Arbetet med ett sådant hade pågått i Storbritannien sedan tidigt 1990-tal och fick nu en 
allt större spridning.  

 
Samma år kom, som av en tanke, The Civil Corporation av Simon Zadec. Affärssamhällets 
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 göras skyldiga att 
redovisa hur de tar detta ansvar. Sociala och miljömässiga mål kommer att bli en del av 
deras affärer43.  

 
 
Optimism 
 
Bjørn Lomborg, dansk stats- och miljövetare, ifrågasätter i The Skeptical 
Environmentalist (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 politiskt44.  

 
 
 
 
                                                        
43 Zadec, S; The Civil Corporation; Earthscan Publications; 2001 
44 Lomborg, B; The Skeptical Environmentalist; Cambridge University Press; 2001 
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Hållbarhetsbegreppets ”pelare” fastställs av FN 
 
2002 hölls The World Summit on Sustainable Development i Johannesburg i Sydafrika.  
191 länder, varav 100 stats- och regeringschefer deltog. Näringslivet var representerat 
av mer än 2.000 personer. Här fastslogs återigen vikten av att hållbarhet och utveckling 
ses som sammankopplade begrepp.  

 
I samband med konferensen antogs ett synsätt avseende hållbarhetsbegreppets 
indelning, eller som det kom att heta, tre pelare. Dessa var  

• ekonomisk,  
• social och  
• miljömässig hållbarhet.  

 
Vi har, konstaterade the World Summit, ett gemensamt ansvar för att förverkliga dessa 
pelare lokalt, regionalt, nationellt och globalt.  
 
Denna indelning har därefter blivit något av standard och citeras flitigt. Ibland används 
istället de synonyma och allitratoriskt eleganta glosorna ”planet, people, profit”.  

 
Mycket tyder, så här i efterhand, på att pelaren social hållbarhet varit den svåraste att 
definiera. Mängden alternativa förslag på definitioner är stort. Det finns de som hävdar 
att pelaren istället borde benämnas mänsklig hållbarhet. Mänsklig hållbarhet borde i sin 
tur delas in i medicinsk, mental och social hållbarhet. Alla tre begreppen är relevanta på 
såväl makro- som mikronivå. Social hållbarhet kan därefter delas upp i en mängd 
områden som sträcker sig från att beskriva förhållandena inom familjer och små 
grupper till stora organisationer, samhällen och världssamhället. 
 
Några författare hävdar att ekonomisk och social hållbarhet står i ett motsatsförhållande 
till varandra. Andra konstaterar, lite mjukare, att välfärd inte nödvändigtvis leder till 
välbefinnande. Flertalet tänkare torde dock se ekonomisk hållbarhet som en tillgång och 
som 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-
effectiveness) snarare än, som hittills, på inre effektivitet (eco-efficiency).  
 
De definierade eco-effectiveness som att skapa produkter, som maximerar det positiva, 
snarare än att minimera det negativa. Alla effekter av produktion och produkter skall 
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, 
genererar mer energi än vad de förbrukar, frågar de sig45.  

 
 
 

 

                                                        
45 McDonough, W & Braungardt, M; Cradle to Cradle; North Point Press; 2002 
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Är företag bra eller dåliga? 
 
Juristen Joel Bakan är kritisk mot företag (The Corporation, 2004). Enligt lagen skall 
företag gynna sig själva och sina ägare. Det gör de allt för ofta utan moraliska 
betänkligheter. De liknar därför psykopater, säger han. Hänvisningar till CSR (Corporate 
Social Responsibility) syftar i allmänhet till att dölja företags verkliga karaktär. Företag 
orsakar stora skador på samhällen, miljön och till och med för sina ägare (i form av 
omfattande finansiella kriser). Därför kan företag till och med vara självdestruktiva. 
Genom avregleringen är företagen 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 bästa46.  

 
Den indiske forskaren C.K. Prahalad ser näringslivet som resurs. Han uppmanar företag i 
The Fortune at the Bottom of the Pyramid, 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 innovationer 
avseende produkternas design, marknadsföringen och hur produkterna distribueras. 
Det ställer också krav på att en mängd myter om fattiga slaktas; att fattiga ses som 
kreditrisker, att de bara är intresserade av låg kvalitet till lägsta möjliga kostnad, etc47.  
 
 
Oron över kapitalismen fortsätter 
 
2005 kom ännu en bok som diskuterar hållbar kapitalism: Capitalism as if the World 
Matters av Jonathan Porrit. Han tyckte att utvecklingen går från dåligt till ännu sämre. 
Miljörörelsen har förlorat kampen om människornas hjärtan och intellekt. ”Capitalism is 
the only game in town”, skriver han. Om vi skall 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, 
intelligent och elegant form av kapitalism. Definitionen på vad vi betraktar som kapital 
måste utvidgas48. 

 
Stuart L Hart, världsberömd forskare på hållbarhetsområdet sammanfattar vad många 
tidigare gett uttryck för i Capitalism at the Crossroad (2005). Affärsvärlden vill ha en 
stabil miljö som reducerar osäkerheten. Om den skall få som den vill är det dags att 
reagera. Kapitalismen måste bli mer godartad. En, av Hart, efterfrågad egenskap är en 
kapitalism 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 det 49.  

 
Naturvetaren Jared Diamond studerar i Collapse 2005 en rad historiska samhällens 
undergång med syfte att vi skall lära oss av historien. Undergången kan vara ekologisk 
eller social (”vänner och fiender”). Men, det finns en tredje orsak. Den egna eliten. 

                                                        
46 Bakan, J; The Corporation; Constable; 2004 
47 Prahalad, C K; The Fortune at the Bottom of the Pyramid; Wharton School Publishing; 2004 
48 Porrit J; Capitalism as if the World Matters; Earthscan Publications; 2005 
49 Hart, S L; Capitalism at the Crossroads; Wharton School Publishing; 2005 
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Risken är att eliten ser sig som frikopplad från sammanhanget. Därmed inser den inte 
allvaret och behovet av snabba åtgärder. En annan risk med eliter är att de fokuserar på 
ett fåtal problem och bortser från helheten50.  
 
 
Växthuseffekten blir allmänt känd 
 
2006 var året då växthuseffekten uppmärksammades av, mer eller mindre, alla. 
Katalysatorerna var författaren George Monbit i boken Heat och USA:s före detta vice 
president Albert Gore i boken och filmen An Inconvenient Truth. 90 procent av 
koldioxidutsläppen måste vara borta 2030. Detta är möjligt med existerande teknologi. 
Allt hänger därför på den politiska viljan, skriver Monbit51.  

 
Året efter (2007) konstaterar ekonomen och matematikern Nicholas Stern i The 
Economics 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 näringslivet52.  
 
 
Oron för kapitalismen besannas 
 
Kapitalismens kritiker fick ”vatten på sin kvarn” 2008. Banken Lehman Brothers i New 
York gick i konkurs. Dess skulder välte likt dominobrickor på andra företag i en lång och 
svåröverblickbar kedja. Såväl privatpersoner som länder över hela världen drabbades 
tungt. Lågkonjunkturen skulle bli dramatisk och utdragen.  
 
Dokumentärfilmen Inside Job53 illustrerar hur Wall Street hade påverkat 
kreditvärderingsföretag, regeringen och forskare på otillbörliga sätt. Medlen var 
lobbyister, personliga relationer och pengar. De förmodat ”oberoende forskarna”, visade 
sig vara beroende av pengar från de företag som de studerade. Notan för kraschen 2008 
slutade, enligt Inside Job, på uppskattningsvis 20.000.000.000.000 USD. 

 
 
Klimatfrågan igen 
 
2009 anordnade FN en ny klimatkonferens i Köpenhamn. Konferensen var den 
femtonde i ordningen. Syftet var att enas om åtgärder som skulle bromsa den globala 
uppvärmningen. Denna gång blev det problem. Rykten hävdade att forskare hade ljugit 
om växthuseffekten. Affären kom att kallas Climategate.  
 
Det visade sig snart att förhandlingarna hamnat i kris. Mötet slog fast att den globala 
temperaturökningen inte får bli större än två grader och att de globala utsläppen måste 
minska. De olika utfästelser som olika länder gjorde innan och under mötet finns med i 
slutprotokollet, men utan bindande krav. I-länderna åtog sig att ge 30 miljarder dollar 

                                                        
50 Diamond, J; Collapse; Viking Books; 2005 
51 Monbiot, G; Heat; Allen Lane; 2006 och Gore A; An Inconvenient Truth; Bloomsbury Publishing; 2006 
52 Pearce; When Rivers Run Dry; Beacon Press; 2006 
53 Charles Ferguson, Inside Job, 2010. Filmen fick en Oscar som bästa dokumentär. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_globala_uppv%C3%A4rmningen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Den_globala_uppv%C3%A4rmningen
https://sv.wikipedia.org/wiki/Climategate
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till u-länder i form av klimatbistånd. Flera länder, bland annat Kina, motsatte sig ett 
bindande avtal.  
 
 
Fukushima 
 
I mars 2011 havererade kärnkraftverket Fukushima som en följd av en jordbävning och 
en tsunami utanför Japans ostkust. Olyckan klassificerades, av internationella  
myndigheter, som ”mycket allvarlig”. Enligt Japans kärnsäkerhetsorgan motsvarade 
mängden radioaktivt cesium som spreds i atmosfären efter explosionen 168 
Hiroshimabomber.  
 
Fukushima-olyckan fick en mängd konsekvenser. Cirka 100 personer rapporteras ha fått 
så höga stråldoser att de översteg en livsdos. I april 2012 hade emellertid ingen avlidit 
till följd av strålskador. En månad efter olyckan var halten cesium i havet utanför 
kärnkraftverket 50 miljoner gånger högre än innan olyckan. Många i Fukushima-
området kunde inte fortsätta leva i sina bostäder. En evakueringszon på 20 km har 
upprättats. Den kommer att förbli obeboelig i decennier framöver, enligt experter.  
 
Japanska kärnkraftverk stängdes, som ett resultat av Fukushima. Tyskland och Schweiz 
beslutade sig för att avveckla sin kärnkraft till år 2022. Tysklands sju äldsta 
kärnkraftsreaktorer stoppades omedelbart liksom kärnkraftverket Ignalina i Litauen. EU 
beslutade sig för att stresstesta kärnkraftverken i Europa.  
 
 
Mexikanska Gulfen 
 
I april 2010 exploderade en av BP:s oljeriggar i Mexikanska golfen. Oljan flödade ut i 
havet under tre månaders tid. Olyckan räknas som det största oavsiktliga marina 
oljeutsläppet någonsin. Elva dödades. 17 skadades. Läckan orsakade stora skador på 
havs- och djurlivsmiljöerna liksom på fiske- och turismnäringen.  
 
BP:s kostnader är54 sommaren 2015 uppe i totalt 450 miljarder kronor. Notan utgörs av 
skadestånd till amerikanska staten och till flera delstater. Tidigare har BP betalat 
skadestånd till enskilda personer och företag. Räddningsinsatserna kostade BP 14 
miljarder dollar. 
 
 
PIIGS-länderna 
 
Begreppet PIIGS-länderna etableras 2010. PIIGS-länderna utgjordes av fem EU-länder 
(Portugal, Italien, Irland, Grekland och Spanien) som hade (har) stora ekonomiska 
problem på grund av oförmågan att finansiera sin välfärd och till finanspolitiska 
åtstramningar.  
 
Problemen är särskilt stora i Grekland. Omfattande räddningspaket från EU, Europeiska 
Centralbanken och Internationella valutafonden genomförs. Räddningspaketen har, när 

                                                        
54 TT 150702 
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detta skrivs (sommaren 2015), långt ifrån ännu lyckats vända utvecklingen i en positiv 
riktning. Många bedömer att problemen kommer att prägla Grekland i decennier. Dåligt 
fungerande parlamentarism, ett svagt och långsamt rättsväsende, ett svagt skattesystem 
och skatteflykt, korruption och omfattande svågerpolitik anses vara några av 
förklaringarna.  
 
Krisen i Grekland är ett av flera exempel, från vår tid, på att demokrati inte 
nödvändigtvis är en garanti för hållbar utveckling. 
 
 
Den arabiska våren 
 
2011 föddes den arabiska våren. Den utgjordes av folkliga uppror i länder i norra Afrika 
och Mellersta östern. Upproren tolkades i väst som en arabisk motsvarighet 
till ”Berlinmurens fall” 1989. Krav på demokrati, mänskliga rättigheter och bättre 
levnadsvillkor framfördes. Upproren hade med andra ord en stark koppling till såväl 
social som ekonomisk hållbarhet. Protesterna fortsatte till Egypten, Bahrain och Libyen. 
Inbördeskrig bröt ut i Syrien. 
 
Förhoppningarna från 2011 har tystnat. Den arabiska vårens länder befinner sig 
sommaren 2015, i flera fall, i totalt kaos. Vissa regioner regeras av terrororganisationer 
som Islamska Staten, Boko Haram, Al Shabab och Al Quida. Antalet flyktingar i världen 
uppgick sommaren 2014 till 50 miljoner, fler än någonsin sedan Andra världskriget. 
Påven talade sommaren 2015 om ett tredje världskrig. 
 
 
Beyond 2015 
 
Hösten 2015 träffades FN:s medlemsländer på nytt. Millenniummålen år 2000 (se ovan) 
var skrivna på 15 års sikt. Några av dem hade faktiskt inte bara uppnåtts utan 
överträffats. Så här uttryckte sig FN55: 
 

… vi har gjort enorma framsteg när det gäller millenniemålen: 
• Den globala fattigdomen fortsätter att minska 
• Fler barn än någonsin får gå i skolan 
• Barnadödligheten minskar dramatiskt 
• Tillgången till säkert dricksvatten har ökat avsevärt 
• Satsningar på investeringar i kampen mot malaria, AIDS och tuberkolos har 

räddat miljoner människor. 
 
Nu var det dags för att diskutera fortsättningen56. 
 
Denna gång satte FN upp 17 mål som tog sikte på världen 203057: 

                                                        
55 un.org 
56 un.org 
57 Redovisningen är här kortfattad. Det mesta har läsaren läst ovan. Gå till källan för en 
mer utförlig redovisning. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Egypten
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1. Ingen fattigdom. FN konstaterar att extrem fattigdom mer än halverats sedan 
1990. 836 miljoner lever dock fortfarande i extrem fattigdom. 2030 skall den 
extrema fattigdomen vara utrotad. 

2. Ingen hunger. Livsmedelsförsörjningen skall säkras. Näringsinnehållet skall ökas. 
Det hållbara jordbruket skall gynnas. 

3. Bra hälsa och välbefinnande. Fortsatt kamp mot sjukdomar och för andra 
hälsofrågor. 

4. Bra utbildning. Enorma framsteg har gjorts. Viktigt att både flickor och pojkar har 
tillgång till hela skolsystemet. 

5. Jämställdhet. Både män och kvinnor skall ha lika tillgång till utbildning, hälsovård, 
omsorg, arbetsmarknad och demokratins institutioner. 

6. Rent vatten och sanitet. Det finns färskt vatten till alla. Alla måste få tillgång till 
det de kommande 15 åren.  

7. Billig och ren energi. Alla måste få tillgång till ren, billig, pålitlig och hållbar energi. 
8. Anständigt arbete och tillväxt. Många som arbetar tjänar så lite att de inte kan ta 

sig ur fattigdomen. Vi måste utveckla fler kvalitativa arbetsuppgifter.  
9. Industri, innovation och infrastruktur. Ökad välfärd, bättre sjukvård och 

utbildning ställer krav på infrastruktur. Hållbar industriell verksamhet krävs för 
att inkomsterna skall öka. En sådan baseras på utveckling. 

10. Minskade skillnader. Skillnaden mellan länder har minskat. Skillnaderna inom 
länder fortsätter att vara stora. Marginaliserade befolkningsgrupper måste få 
mer uppmärksamhet. 

11. Hållbara städer och samhällen. Samhällen måste vara hållbart, ha 
läkningsförmåga, vara inkluderande och säkra. 

12. Ansvarsfylld produktion och konsumtion. Människor måste ha tillgång till varor 
och tjänster som möjliggör en högre livskvalitet. Vi måste ”do more and better 
with less”. Alla intressenter måste involveras. 

13. Handling avseende klimatet. Hela världen måste få tillgång till teknik och varor 
som minskar klimatbelastningen. 

14. Omsorg om livet i havet. Allt liv är direkt eller indirekt beroende av haven. De 
måste bevaras genom ett omsorgsfullt brukande.  

15. Omsorg om livet på land. Skogars utbredning värnas, öknarnas utbredning 
motverkas, landarealers nedbrytning och förluster av den biologiska mångfalden 
motverkas. 

16. Fred, rättssäkerhet och starka institutioner. Alla måste ha samma rättigheter 
avseende tillgången till de samhällsbärande institutionerna. Korruption 
motverkas. 

17. Samarbete för målens förverkligande. Civilsamhällets, näringslivets och politikens 
samarbete måste revitaliseras baserat på en gemensam vision om människor och 
natur. 

 
 
Parisavtalet 
 
I slutet av 2015 träffades världens ledare i Paris för den 21:a klimatkonferensen i FN:s 
regi. Det var den största någonsin. 
 
För första gången i världshistorien kom världens länder överens i form av det så kallade 
Parisavtalet.  
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Alla världens länder förbinder sig att bidra till att växthusgaserna minskar. 
Uppvärmningen får inte bli större än 2°C 2100 jämfört med när industrialiseringen 
började.  
 
Avtalet innebär att växthusgaserna skall minska med mellan 40 och 70 procent 2050 
jämfört med 2010 och nå en nollnivå 2100. Om det lyckas kommer uppvärmningen att 
stanna vid 1,5°C. Det bedöms, i sin tur, vara tillräckligt för att världen skall undvika 
allvarliga miljökatastrofer. 
 
Utvecklade länder förväntas bidra med 100 miljarder USD per år till att mindre 
utvecklade länder når FN:s klimatmål, parallellt med att U-ländernas ekonomier 
fortsätter att utvecklas.  
 
 
Och nu..? 
 
Historikern Peter Englund konstaterar att tidsandan är mänsklighetens blinda fläck. Vi 
behöver få distans till vår egen tid för att få perspektiv på den. Därför gäller det att vara 
försiktig i analysen av nutidshistorien.  Det hindrar inte att vi kan försöka sammanfatta 
hållbarhetstankens historia. 
 
Den ackumulerade mängden tankar om hållbar utveckling är stor. Många letar efter en 
sammanfattande och övergripande bild för att göra det lättare att fästa tanken. Ett 
sådant försök kommer från FN (illustration 4): 
 

 
Illustration 4: Sambandet mellan olika länders HDI och ekologiska avtryck (källa: FN) 

 
Horisontellt visar diagrammet hur världens länder placerar sig utifrån FN:s Human 
development index (HDI). Skalan går från 0 till 1. För att ett lands befolkning skall anses 
ha en god HDI-utveckling bör landet ha ett HDI som är större än 0,8. 
 
Vertikalt visas landets ekologiska avtryck i form av antal hektar per person. Det avtryck 
varje individ kan göra har halverades mellan 1961 och 2006 från knappt fyra till knappt 
två hektar i och med att Jordens befolkning under samma period mer än fördubblades. 
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Flertalet av världens länder symboliseras med en punkt. Målet är att få in alla Jordens 
länder i det område som kallas ”High human development within the Earth’s limits”. 
 
Diagrammet visar att kombinationen av en godtagbar HDI-standard och ett acceptabelt 
ekologiskt avtryck ännu inte uppnåtts någon stans på Jorden.  
 

* * * 
 
Kapitlet visar hur tänkare inom akademi, näringsliv och politik, sedan 1945, pratat ihop 
sig om hållbar utveckling. Initiativ har tagits från en mängd olika håll. Trots olika 
utgångsperspektiv kommer nästan alla till samma, eller snarlika, slutsatser. Enigheten 
måste betyda något! 
 
Många tankar kan ha varit radikala när de lanserades. Numera är de mer eller mindre 
självklara. Få förnekar, exempelvis, vikten av att se till helheten (som Fuller 
uppmuntrade världen till 1969). Nästan alla inser betydelsen marknadskrafterna (som 
Ralph Nader påtalade 1965). Och, vi inser hur ömsesidigt beroende naturen, 
mänskligheten och ekonomin är av varandra (Aldo Leopold 1947 och Rachel Carson 
1962).  
 
Debatten har - på gott och ont - pendlat mellan tro, tyckande och vetande i en, för 
läsaren, inte alltid tydlig mix. Få håller med om allt. Men, det vi tar avstånd från, gör 
ändå nytta genom att tvinga oss att reflektera och formulera egna mottankar.  
De citerade tänkarna är oftast optimister. Lösningarna finns. Vi har råd. Det är inte för 
sent. Kapitalismen, marknaden, lönsamma företag och teknik är viktiga delar av svaret 
på utmaningen.  
 
Hållbarhetsbegreppets innebörd och tillämpning kan, och skall, förstås ifrågasättas och 
vidareutvecklas. Någon har sagt att hållbarhet handlar om kontextuell intelligens. Vi 
måste sätta in det vi gör i sitt sammanhang. Det innebär att vi måste tänka långt, brett 
och djupt. Och, länge. Och, det är det allt fler som gör… 
 
Risken för missbruk av hållbarhetstanken är stor. Politiker, intresseorganisationer och 
företag ”droppar” hållbarhetsbegreppet i tid och otid för att gynna sina egna syften, utan 
att den som lyssnar ges rimlig möjlighet att ”syna korten”. Därmed kan begreppet med 
tiden förlora sin spänst och relevans. Det måste vi motverka. Hållbarhet får inte bli ett 
modeord. 
 
Viktigast av allt är att vi ”gör verkstad” av hållbarhetsarbetet. Lösningarna består nästan 
alltid av teknik. Reningsteknik, återvinningsteknik, säkerhetsteknik, materialteknik, 
förnyelsebar energi, digitala lösningar… Därför måste vi sätta tekniken i centrum för 
hållbarhetsarbetet.  
 
Här återstår mycket att göras! Inte minst i hur vi räknar på tekniken ekonomiskt. 
Ingenjörer uppbackade av ekonomer har ett stort ansvar.  
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3. Hållbar ekonomi 
 
Ekonomi är en av hållbarhetsbegreppets tre pelare och skall därför förstås i förhållande 
till de båda andra pelarna (naturen och människorna).  
 
 
Om den ekonomiska verkligheten och dess kartor 
 
Vi har alla hört talesätt som ”money talks”, ”den som betalar bestämmer” 
”money makes the world go around” och ”Why? Economy stupid!”.  
 
Det finns skäl till dessa talesätt. Ekonomi styr mänskligheten. Ekonomi är det villkor på 
vilket vi överlever. Alla utmaningar och uppmaningar i föregående kapitel har någon 
sorts relation till ekonomi.  
 
Ordet ekonomi kommer från grekiskans oikos (hus) och momos (lag). Ekonomi 
definieras ofta som hushållning med begränsade resurser.  
 
Ekonomi är en abstraktion. Det går inte att ta på ”hushållning”. Ändå finns ekonomi. 
Jämför gärna ekonomi med hälsa. Båda styr våra liv. Om de är välskötta kan vi tänka på 
annat, om inte präglar det våra liv. Vi kan inte undvika dem. Båda kan orsaka vår död. 
Alla har samma sorts ansvar för sin ekonomi, som för sin hälsa. Ekonomernas roll i 
ekonomin är i hög grad den samma som läkarnas roll inom medicinen... 
 
Ekonomins karaktär av abstraktion är ett problem, som måste hanteras. Lösningen är 
att bygga modeller över ekonomin, ekonomimodeller. De består av ord, siffror och 
figurer. Modellernas uppgift är att göra det abstrakta lite mer konkret.  
 
Modellerna över ekonomin är - kortsiktigt - nästan lika viktiga som ekonomin. Det 
illustreras av talessättet ”What gets measured gets done”. Ekonomimodellerna förhåller 
sig till ekonomin som kartor förhåller sig till geografin. Initialt styrs vi av kartan. 
Resultatet avgörs dock alltid av verkligheten.  
 
Den mest kända ekonomimodellen inom nationalekonomin är försörjningsbalansen. 
Försörjningsbalansen illustrerar ett lands flöde av resurser.  
 
På företagsekonomisk nivå är resultat- och balansräkningarna de viktigaste 
ekonomimodellerna. De visar företagets kapital (balansräkningen) och vad detta 
genererar (resultaträkningen).  
 
Dagens ekonomimodeller skapades på 1800-talet58. De som använde modellerna blev 
ofta rika. Det inspirerade förstås andra att också använda modellerna. Numera tillämpas 
försörjningsbalansen, resultaträkningen och balansräkningen över nästan hela världen.  
 
Modellerna är sedan länge hårt standardiserade. Utformningen styrs av internationella 
regelverk och praxis. Det är i allmänhet straffbart att göra större avsteg från denna 

                                                        
58 Skottland anses vara den moderna redovisningens vagga. Drivkraften bakom redovisningens utveckling 
utgjordes av industrialiseringen. 
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praxis. Standardiseringen möjliggör jämförelser och sammanräkningar. Den gör att vi 
kan bedöma hur det går ekonomiskt för olika delar av världen och för världen totalt. 
Och, hur det går för koncerner med dotterbolag i olika länder.  
 
Därmed över till problemet; Den ekonomiska verkligheten förändras kontinuerligt. 
Ekonomimodellerna börjar bli gamla. 
 
Det sätt på vilket vi försörjde oss, när de nuvarande ekonomimodellerna ursprungligen 
skapades på 1800-talet, har allt mindre att göra med hur vi försörjer oss på 2010-talet. 
Och, det har förstås ännu mindre att göra med hur vi kommer att försörja oss i 
framtiden:  

• Råvarorna blir relativt sett allt billigare och representerar oftast en allt mindre 
andel av de totala kostnaderna.  

• Kostnaderna blir allt fastare och därmed allt mindre beroende av den 
producerade volymen. Det gör det relativt sett dyrt att vara liten och relativt sett 
billigt att vara stor. 

• Mänskligt arbete ersätts i allt högre takt av teknik. Nästa steg är, som vi 
konstaterat, ”Internet of Things”. Automatiseringen baserad på denna teknik 
kommer att bli ytterst omfattande och kommer att förändra ekonomin i grunden.  

• Prototyper och original blir på grund av dramatiskt höga forsknings- och 
utvecklingskostnader allt dyrare, medan kopiorna, tack vare elektroniken, ofta är 
extremt billiga. Även detta gör det relativt sett dyrt att vara liten och relativt sett 
billigt att vara stor. 

• Förnyelse- och förändringstakterna ökar, ibland exponentiellt. Riskbilden 
förändras. Allt hänger samman i en komplexitet som världen aldrig tidigare har 
skådat. 

• Kunderna finns över hela världen. Affärspartners blir allt anonymare för 
varandra. Distributionen blir allt mer betydelsefull, men också komplex. 

• Det kritiska kapitalet är numera snarare kompetens än anläggningar och 
inventarier. 

• Skillnaden mellan varor och tjänster liksom mellan branscher suddas ut. 
Affärsmodellerna och produkterna omdefinieras. Juridiken utmanas. 

• Ekonomin påverkar människor och natur på ett sätt som vi på 1800-talet inte 
förstod, än mindre brydde oss om.  

• Etcetera 
 
Ekonomimodellerna förändras blott marginellt. Och, det finns goda skäl för det. 
Oföränderligheten möjliggör jämförelser över tid, underlättar dialogen och skapar 
stabila förutsättningar.  
 
Men, den skapar också problem. Oföränderligheten i modellerna gör oss successivt allt 
mindre medvetna när den reala ekonomin förändras. De stabila förutsättningarna, så 
som de antyds i uppbyggnaden av modellerna, är delvis skenbara. Modellerna förlorar 
därför successivt sin relevans i takt med utvecklingen59.  
 
Insikterna om hur en hållbar ekonomi förhåller sig till de rådande ekonomimodellerna 
har länge fått ekonomer att ifrågasätta ekonomimodellerna. Krav på kompletterande 

                                                        
59 Kaplan R; Relevance lost – the Rise and Fall of Management Accounting; Harvard Business School; 1991 
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sociala redovisningar har framförts sedan 1970-talet. Motsvarande krav på 
miljöredovisningar har efterfrågats sedan 1990-talet. Båda har testats. Men, de har 
aldrig lyckats få samma inflytande som de traditionella modellerna. Alltså måste vi hitta 
bättre modeller. 
 
Detta kapitel syftar till att diskutera innebörden av hållbar ekonomi60. Vi skall också 
försöka tydliggöra hur en sådan förhåller sig till dagens ekonomimodeller. 
Resonemangen sammanfattas grafiskt i illustration 5.  
 
 
Konsumtion 
 
Ekonomi syftar ytterst till konsumtion. Konsumtion är när vi konsumenter förbrukar 
resurser för att överleva, för att ha det bra och för att utvecklas.  
 
Många får negativa associationer till konsumtion. ”Konsumtionssamhället” är en av vår 
tids mest negativa beskrivningar av vår livsstil. Det används ofta i hållbarhetsdebatten. 
Därför är det, med risk för att vara övertydlig, nödvändigt att försvara konsumtionen: 

• Vi dör, om vi inte får konsumera. Inom bara någon eller några dagar.  
• Våra liv blir torftiga om vi ”bara” överlever. Därför eftersträvar vi bra boende, 

idrott, kultur, resor, god mat, lek, umgänge… 
• Dessutom kräver utvecklingen att vi konsumerar. Och, det är ju utvecklingen, 

som enligt FN:s uppmaning, skall vara hållbar.  
 
Begreppet välfärd används, praktiskt taget, synonymt med konsumtion, men har i 
samhällsdebatten en mer positiv klang. Ekonomi handlar ytterst om att vi skall ha det 
väl på vår färd från ”vaggan till graven”. Hållbar välfärd kan därmed definieras som att 
vår generation konsumerar så att även kommande generationer skall få det väl på sin 
färd genom livet.  
 
Materiell välfärd är inte en garanti för välbefinnande. Det går ju, exempelvis, att vara 
olycklig i ett slott. Välbefinnande, utan materiell välfärd, är däremot omöjlig.  
 
Konsumtionen i världen är högre än någonsin. Det gäller både totalt och per capita. 
Utvecklingen har varit positiv sedan Andra världskriget. Den har dessutom accelererat 
de senaste decennierna. Medellivslängden på Jorden är, som ett uttryck för detta, idag 
den samma som i Sverige på 1950-talet61. Human Development Index62 ökar stadigt.  
 
Konsumtion är alltså något positivt.  
 
Däremot, kan vi konsumera mer eller mindre hållbart. Och, det är snarare det den 
seriösa hållbarhetsdebatten handlar om.  
 
 
 
                                                        
60 Källström A; Ekonomi för tänkare; Dola; 2014 
61 Cirka 70 år 
62 Se föregående kapitel 
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Produktion 
 
Det finns en absolut restriktion för konsumtionen. Konsumtion förutsätter produktion. 
Resurser som skall konsumeras måste - utan undantag - produceras innan de 
konsumeras. Korna måste mjölkas innan vi kan dricka mjölk. Veden måste huggas innan 
vi kan värma oss vid elden. Läxan måste göras innan kunskaperna kan användas. Till och 
med en så enkel produkt som ett glas vatten skall pumpas upp, renas, transporteras, 
kylas, kolsyras, buteljeras och serveras innan det kan drickas. Och, då har vi ännu inte 
kommenterat produktionen av glaset vi skall dricka ur… 
 
Dessa insikter är inte alltid närvarande i allas tänkande. Det märks varje gång någon 
kräver konsumtion som om den inte behöver produceras först. Och, det sker 
förvånansvärt ofta63. Det är en stor utmaning i kampen för ekonomisk hållbarhet. 
 
Så här tidigt i resonemanget kan vi alltså fastslå att  
 

Produktion ≥ konsumtion 
 
Men, det är bara början, om vi vill förstå innebörden av ekonomisk hållbarhet.  
 
Produktion baseras på tre typer av produktionsfaktorer: 
 
Den första är naturresurser. Naturresurser delas in i råvaror och energi. Sverige är ett 
lyckligt lottat land när det gäller tillgången till naturresurser. Vi har gott om skog och 
rikligt med mineraler. Bördig åkermark och generös tillgång till hav och sjöar för fiske 
har gett oss rikligt med näring.  
 
Problemet med råvaror, ur ett konsumtionsperspektiv, är att de både bokstavligt och 
bildligt talat är råa. De måste förädlas innan vi kan använda dem. Förädling av råvaror 
kräver energi. Vissa branscher som pappersbruk och stålverk är oerhört 
energikrävande. Sverige har god tillgång till energi, bland annat i form av vattenkraft. 
Det är en avgörande faktor bakom våra ekonomiska framgångar.  
  
Naturresurser delas, i hållbarhetssammanhang, ofta in i förnyelsebara och ej 
förnyelsebara (eller ändliga). Skog, merparten av det vi äter och vissa energikällor som 
sol-, vatten-, våg- och vindkraft är förnyelsebara. Mineraler och fossila bränslen är 
däremot ändliga. Givetvis skapar beroende av ändliga resurser hållbarhetsproblem för 
ekonomin.  
 
Men, produktionen riskerar att skada den natur produktionen är beroende av på fler 
sätt. Utsläpp av bekämpningsmedel mot skadedjur och -växter sprids via näringskedjan 
till våra kroppar och riskerar att göra oss sjuka. Gödningsmedel orsakar tillväxt av alger 
i havsvikar vilket kväver annat levande. Växthusgaser hamnar i atmosfären och 
påverkar klimat och ekosystem. Svavel försurar hav och land. Freoner skadar det 
skyddande ozonskiktet. Dessa skador på naturen är alla hot mot människan och den 
hållbara ekonomin. 
 

                                                        
63 Vissa barn, tonåringar, politiker, väljare… 
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Miljöproblematiken kan bara kan antydas i en bok som denna. Något, jag därför nöjer 
mig med. Om du är intresserad, och det rekommenderar jag dig att vara, finns det en 
uppsjö med information. Börja gärna med www.naturvårdsverket.se för en färsk 
överblick64. Notera, inte minst, Naturvårdsverkets redogörelse för alla de miljöproblem 
som vi faktiskt lärt oss att hantera de senaste decennierna. Och, fundera gärna över hur 
det gick till. Själv tycker jag mig se hur problemen nästan alltid lösts med en kombination 
av kunskaper och teknik.  
 
Den andra produktionsfaktorn är arbete. Insikten om sambandet mellan produktion och 
arbete har varit så viktig för vår överlevnad att vi sedan länge fostrats av talesätt som: 
”Den som inte arbetar skall inte äta”, ”liksom i ordboken kommer arbete för belöning”, 
”gör din plikt, kräv din rätt” och ”oavsett om din uppgift är liten eller stor så skall du 
göra den väl”. Arbete, flit och noggrannhet har haft hög status i vår kultur i århundraden. 
Så är det fortfarande. 
 
Eftersom arbetet är viktigt måste det vara hållbart. Det gäller på såväl individuell, som 
organisatorisk och global nivå.  
 
Mänsklig hållbarhet är ett mycket omfattande begrepp. Efter en genomgång av källor på 
nätet framstår, som vi tidigare konstaterat, en indelning i medicinsk, mental och social 
hållbarhet som relevant i de allra flesta sammanhang. Den konkreta innebörden av 
dessa tre underindelningar skiljer sig naturligtvis helt åt beroende på situationen. I det 
moderna arbetslivet torde hälsa, säkerhet och trivsel vara relevanta preciseringar. 
 
Därmed är det dags att bygga ut formeln ovan:  
 

(Naturresurser x arbete = produktion) ≥ konsumtion 
 
Så här långt är modellen så elementär att den gäller både människor och djur. Även djur 
arbetar ju, genom att jaga och beta, för att ta vara på naturresurser med syfte att 
konsumera och därmed kunna överleva.  
 
Människan präglas dock av att inte nöja sig med djurens välfärdsnivå. Därför har 
människan uppfunnit en tredje produktionsfaktor, kapital.  
 
 
Kapital 
 
Den tredje produktionsfaktorn, kapitalet, är ekonomins ”magic box”. Kapital är ett lika 
viktigt begrepp för att förstå ekonomi och ekonomisk hållbarhet som natur och 
människor. Kapitalet utgör i praktiken ofta den stora skillnaden mellan länder som har 
en hållbar ekonomi och länder som inte har det. Det är också i hög grad kapital som gör 
ekonomisk hållbarhet svår att förstå.  
 
Kapital65 definieras som hjälpmedel vid produktion.  
 

                                                        
64 Fortsätt därefter att ta del av vad Johan Rockström på Stockholms Universitet skriver och säger 
65 Kallas ofta också tillgångar. 

http://www.naturv%C3%A5rdsverket.se/
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Kapital finns i flera former. En vanlig indelning är materiellt kapital66, immateriellt 
kapital67 och finansiellt68 kapital.   
 
Materiellt kapital utgörs av  

• lager av mer eller mindre förädlade resurser (råvaror, halvfabrikat och färdiga 
produkter som vi avser sälja),  

• anläggningar (infrastruktur, fastigheter) och  
• inventarier (maskiner, verktyg, möbler).  

 
Immateriellt kapital är särskilt komplicerat. Dit hör  

• organisatorisk kompetens,  
• teknisk kompetens (ofta skyddad i form av patent),  
• design (ofta dokumenterad i mönsterskydd),  
• litterära verk och bilder (skyddade av upphovsrätt) samt  
• namn och symboler som inger förtroenden (bland annat i form av skyddade 

varumärken). 
 
Finansiellt kapital utgörs av  

• kontanter och  
• andra finansiella tillgångar som lätt kan göras om till kontanter, ex fordringar, 

obligationer, börsaktier samt lättsålda varor (som guld). 
 
Kapital har två funktioner: 

1. Att öka utväxlingen på arbetet. Vi gräver exempelvis mer om vi gräver med en 
spade än om vi gräver med händerna. Vi gräver ännu mer med en grävmaskin. 
Spaden är exempel på en primitiv form av materiellt kapital. Grävmaskinen är 
exempel på en mer avancerad.  

2. Att erbjuda en buffert mot sämre tider. Kapitalet fungerar som vår tids ”skafferi”. 
Vikten av att bygga buffertar har varit djupt förankrad i vår kultur. Insikten 
kommer till uttryck i talesätt som: ”efter solsken kommer regn” och ”det gäller att 
samla i ladorna”. Bibeln framhåller betydelsen av att spara av överflödet från de 
”sju goda åren” så att vi klarar ”de sju dåliga”. 

 
 
Investeringar och underhåll 
 
Varifrån kommer kapitalet? Jo, kapitalet skapas genom att vi investerar resurser istället 
för att konsumera dem. Ju mer och ju klokare vi investerar, desto större blir kapitalets 
framtida utväxling på arbete och naturresurser. Kloka investeringar ökar de framtida 
möjligheterna att konsumera och investera. Och, har förstås därmed en stark relation till 
ekonomisk hållbarhet. 
 
Men, det räcker inte att satsa på nytt kapital. Kapital åldras och slits. Därför måste det 
underhållas och ibland ersättas. Underhåll och ersättningsinvesteringar69 syftar till att 

                                                        
66 Kallas ofta också realkapital. 
67 Kallas ofta också intellektuellt kapital. 
68 Kallas ofta också monetärt kapital. 
69 Kallas i vissa företag reinvesteringar 
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värna utväxlingen från det kapital som vi redan har. Att detta görs är förstås också 
centralt för en hållbar ekonomi. 
 
Den ekonomiska psykologin är viktig. Konsumtion är för de flesta attraktivare än 
investeringar. Nyinvesteringar är för de flesta attraktivare än ersättningsinvesteringar 
och underhåll. Detta gäller både i privat och offentlig sektor. Här lever vi farligt. 
Underlåtelse att sköta investeringar och underhåll urholkar hållbarheten. Begrepp som 
underhållsskuld, utbildningsskuld, investeringsskuld och forskningsskuld indikerar att 
vi inte skött kapitalet i takt med utvecklingen70. Dessa ”skulder” blir ofta allt jobbigare 
att investera bort ju större de har blivit och skickas därför allt för ofta vidare till 
kommande generationer.  
 
Därmed är det dags att komplettera formeln ovan: 
 

(Naturresurser x arbete x kapital = produktion) ≥ (konsumtion + nyinvesteringar + 
ersättningsinvesteringar + underhåll + avsättningar till bufferten). 

 
 
Den hållbara ekonomins gyllene regel 
 
Därmed kan vi formulera den hållbara ekonomins gyllene regel. Den uppmanar oss att 
använda resurserna i följande prioritetsordning: 

1. Konsumera, så att du orkar arbeta. 
2. Spara, så att du har en buffert mot sämre tider. 
3. Underhåll och reinvestera i det kapital du har. 
4. Investera i det kapital du vill ha i framtiden så att ekonomin utvecklas. 
5. Om det därefter finns resurser över; unna dig lite lyxkonsumtion.  

 
Valet mellan en omedelbar men mindre konsumtion och en framtida men större 
konsumtion, är, som vi konstaterat, det klassiska ekonomiska valet. Det sätt på vilket 
detta val gjorts historiskt är en viktig vattendelare mellan ekonomier som är hållbara 
och de som är ohållbara.  
 
Sveriges ekonomi har, med några undantag71, länge varit välskött. Vi lever i en del av 
världen där tidigare generationer skött både ny- och ersättningsinvesteringar och 
underhåll på ett för vår tids ekonomi hållbart sätt. Det är en viktig förklaring till att vi 
har det bra. Och, det sätter ett viktigt exempel för oss. 
 
 
Marknaden 
 
Organisationer bidrar till effektivitet genom att specialisera sig. Det är förstås bra för 
den ekonomiska hållbarheten om var och en gör det denne kan bäst.  
 

                                                        
70 Användningen av begreppet skuld är i detta sammanhang en metafor 
71 Perioden 1970 till 1990 är i detta avseende mindre hedrande. 
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Specialisering innebär att det krävs sätt att byta resurser med andra så att var och en får 
tillgång till alla de resurser som denne behöver med inte gör själv. Detta ”sätt” är 
marknaden.  
 
Marknaden var från början fysisk. Grönsakstorg är ett klassiskt exempel.  
 
Den har sedan dess utvecklats och är numera allt oftare, till och med, virtuell. Blocket är 
ett exempel på en sådan.  
 
Utvecklingen innebär att marknaden ofta gått från att vara väldigt lokal till regional och 
från regional till global. Vi vet numera ofta inte ens var i världen den vi gör affärer med 
befinner sig.  
 
En grundläggande mekanism för ekonomiskt hållbara marknader är förtroende. Vi talar 
om vikten av förtroendekapital och att detta underhålls.  
 
På det gamla torget köpte vi varor av någon som vi kände och kunde lita på. Om vi blev 
nöjda köpte vi igen och rekommenderade dessutom andra att köpa av samma 
leverantör. Därmed gynnades den hederliga och kompetenta delen av ekonomin. 
 
När marknaden växte geografiskt fick denna personliga form av förtroende ersättas av 
regionalt, nationellt och globalt välkända varumärken.  
 
Mekanismen är dock den samma. Förtroende för den som säljer är ett villkor för affärer 
och, därmed, för att marknaden skall fungera. 
 
Många ekonomier i världen präglas av korruption. Transparency International 
upprättar, som vi konstaterade i föregående kapitel, ett index över förekomsten av 
korruption. Genom att korrelera korruption och välfärd vet vi att korrupta ekonomier, 
praktiskt taget alltid, är fattigare än hederliga ekonomier. Det lönar sig ju inte att göra 
sitt bästa om man blir lurad eller bestulen. Korruption skapar uppgivenhet och 
passivitet.  
 
Kampen mot korruption är en av de viktigaste utmaningarna för en hållbar ekonomi. 
 
 
Pengar 
 
Historiskt baserades marknaden på byteshandel. Den som hade ägg att sälja men 
behövde skor var tvungen att leta upp en skomakare som behövde ägg för att bytet och 
därmed specialiseringen skulle fungera. Detta letande var naturligtvis väldigt 
tidsödande.  
 
Därför uppfanns bytesmedlet. Bytesmedlet utgjordes inledningsvis av värdefulla 
metaller. Metallernas värde var lättare att bedöma om de utformades till  mynt. Därmed 
var pengarna uppfunna.  
 
Pengar har ytterligare två funktioner: 
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Pengar bidrar till det ekonomiska språket. Vi värderar och kommunicerar hushållningen 
i termer av pengar. Och, det är tveeggat. Pengar bidrar till att göra det ekonomiska 
språket komplicerat. När flödet av resurser går åt ett håll (medströms från leverantör till 
kund), går bytesmedlen i form av penningflödet åt det andra (motströms från kund till 
leverantör). Det ekonomiska språket skildrar därför snarare flödet av bytesmedel än 
flödet av resurser. Det ekonomiska språket blir alltså ett, i förhållande till det 
resursflöde ekonomi egentligen handlar om, tvärt-om-språk. 
 
Pengars tredje funktion är att lagra ekonomiska värden. Resurser åldras. Därför är det i 
allmänhet klokt att byta resurser mot pengar och ”lagra” dessa. 
 
En penningbaserad hållbar ekonomi förutsätter förtroende för pengarna, precis som för 
varorna. Vi måste vara säkra på att pengarna kan användas som bytesmedel.  
 
Detta förtroende har politiker och riksbanker skött med varierande framgång under 
historiens gång. Två kända debacle är 1930-talets Tyskland och efterkrigstidens 
planekonomier. Penningmängden ökade fortare än resursmängden. Politikerna behövde 
pengar. Men, saknades resurser att köpa för pengarna. Och, därför ville ingen ha pengar 
som betalning. Eftersom det var D-mark och ryska Rubel man fick, om man arbetade, 
arbetade de flesta för lite. Och, ekonomin kollapsade. 
 
 
Lån och amorteringar, import och export 
 
Konsumtion är, som vi konstaterat, oftast attraktivare än både produktion och 
investeringar. Därför är det frestande att försöka sätta den hållbara ekonomins gyllene 
regel ur spel. Och, det går. Det har många bevisat. Men, bara tillfälligt. Det har också 
bevisats. Allt för ofta.  
 
Den hållbara ekonomins gyllene regel kan åsidosättas tillfälligt genom lån72. Problemet 
är förstås att lån förr eller senare skall amorteras. Dessutom tar långivaren73 betalt för 

• besväret att låna ut pengar,  
• risken att pengarna minskat i värde på grund av inflation och  
• risken att långivaren inte får tillbaka pengarna74.  

 
Ersättningen för besvär, inflation och risk kallas ränta.  
 
Lån innebär med andra ord att vi måste betala tillbaka både lån och räntor, alltså mer än 
vad vi lånade.  
 
Är det då hållbart att låna? Svaret beror på vad vi lånar till. Lånade resurser kan 
antingen investeras eller konsumeras.  
 
Konsumtion är, som vi konstaterat, att förbruka resurser. Förbrukade resurser kan 
naturligtvis inte amorteras eller användas som ränta. Därför skall lån till konsumtion, 
som regel, undvikas.  

                                                        
72 ”Någon annan” är på ekonomspråk den internationella kapitalmarknaden 
73 Kallas även gäldenär 
74 Den så kallade kreditrisken 
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Investeringar, däremot, konsumeras inte. De ger, om de lyckas, ökad utväxling på 
arbetet. Och, kan dessutom ofta säljas. Effekten av utväxlingen kallas avkastning75. Om 
avkastningen är tillräckligt stor räcker avkastningen både till räntor, amorteringar och 
konsumtion. Och, i så fall var lånet klokt och därför hållbart. 
 
En viktig form av lån och amorteringar är import och export. Köp från kunder i andra 
länder kallas import. Import betalas med export. Till dess att det skett, uppstår ett 
handelsunderskott.  
 
Import är därför en sorts lån. Export är, på motsvarande sätt, en sorts amorteringar. 
Handelsunderskottet är en sorts skuld. Handelsöverskott är omvänt en fordran. 
 
Därmed är det dags att, för sista gången, komplettera formeln vi arbetar med: 
 

(Naturresurser x arbete x kapital = produktion) + Import ≥ (konsumtion + 
nyinvesteringar + ersättningsinvesteringar + underhåll + avsättningar till 
bufferten) + export + räntor. 

 
Formeln kallas försörjningsbalans och är ekonomins viktigaste modell. Den skall, som vi 
konstaterat, betraktas som naturlag. Det är på dess villkor människan finns på Jorden. 
 
 
Företag 
 
Vi organiserar produktionen i form av företag76. Företagen är ett ”paraply” för det 
arbete och kapital som produktionen använder sig av.  
 
Kravet på företag är att de skall producera större värden än vad de förbrukar. Då bidrar 
de till välfärden. Annars inte. Det är ju konsumenterna, inte företagen, som skall 
konsumera om ekonomin skall vara hållbar.  
 
Ekonomier som har många företag, som skapar mer än vad de förbrukar, möjliggör hög 
konsumtion. Ekonomier som har många företag, som gör slut på mer än vad de skapar, 
är fattiga. Därför måste ekonomiska verksamheter vara lönsamma. 
 
Företag försöker uppnå så hög lönsamhet som möjligt genom att  

1. specialisera kompetens och kapital på något kunderna (det vill säga marknaden) 
behöver (företagets affärsidé),  

2. organisera sig i avdelningar som var och en specialiserar sig på de 
arbetsuppgifter som måste utföras,  

3. samordna avdelningarna med hjälp av ledarskap och  
4. göra 1 till 3 i så hög omfattning som möjligt. 

 
 
  

                                                        
75 Kallas även räntabilitet och lönsamhet 
76 I den offentliga sektorn används ofta istället begreppet förvaltning 
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Resultat- och balansräkningarna 
 
För att vara säker på att företag fungerar bra mäts de. Det görs i första hand i form av de 
två ekonomimodellerna resultat- och balansräkning. 
 
Resultaträkningen visar  

• värdet av de produkter som företaget säljer på marknaden, vilket kallas 
intäkter77.  

• värdet av de resurser som det förbrukat för att kunna sälja, vilket kallas 
kostnader.  

• differensen mellan intäkter och kostnader som kallas resultat.  
 
Balansräkningen visar  

• det kapital företaget använder sig av och hur mycket det är värt78 och,  
• hur kapitalet är anskaffat79.  

 
Resultatet dividerat med kapitalet visar vinstens relativa storlek och kallas 
räntabilitet80. Räntabilitetsberäkningen gör att verksamheter kan jämföras med 
varandra, oavsett hur stora de är. Dessutom kan en verksamhets räntabilitet jämföras 
med avkastningen från andra sorters placeringar, som räntan på ett bankkonto.  
 
Resultat- och balansräkning81 görs i nästan alla företag en gång per månad och kallas då 
bokslut. 
 
 
Om gapet mellan en hållbar ekonomi och de traditionella ekonomimodellerna 
 
Stämmer kartan med terrängen? Fångar försörjningsbalansen, resultaträkningen och 
balansräkningen ekonomins hållbarhet? 
 
Nja! Det gör de bara delvis. Och, det trots att modellerna kritiserats i decennier. Kritiken 
avser såväl de nationalekonomiska som de företagsekonomiska modellerna och kommer 
från många håll: 
 
Naturvetare hävdar att viktiga naturresurser alldeles för ofta är gratis i de traditionella 
ekonomimodellerna utan att vara fria i verkligheten. Det leder till ett farligt slöseri. 
Värdet av pollineringen och av att det regnar i Amazonas, för att ta två exempel, är 
enorma för världsekonomin. Men, de beaktas inte i de ekonomiska modellerna. 
Miljöförstöring är alldeles för ofta gratis. Naturresurser som är på väg att ta slut är i 
allmänhet för billiga. Det får oss att underskatta eller, ännu värre, bortse från problemen 
med ändliga resurser. 
 

                                                        
77 Notera att in-täkt mäter värdet av företagets out-put. Ett mycket förvirrande begrepp! Den som skapade 
ordet intäkt visste inte riktigt vad han gjorde. 
78 Kapitalanvändningen kallas synonymt tillgångar 
79 Anskaffningen kallas synonymt finansiering 
80 Räntabilitet kallas också lönsamhet, avkastning eller avkastningsgrad. 
81 Bokslut och den redovisning som boksluten bygger på kallas också räkenskaper. 
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Samhällsvetare har liknande kritik avseende hur de ekonomiska modellerna förhåller sig 
till samhället. Mycket av det arbete som utförs bokförs och räknas därför inte. Det gäller 
den enorma mängden arbete som utförs i hemmet och inom den ideella sektorn. De 
skador, exempelvis i form av olyckor, företag ibland orsakar människor betalas av andra 
än företaget (ofta skattebetalarna eller av den enskilde individen) och blir därför 
osynliga i de ekonomimodeller där de borde synas. Dessutom hävdar samhällsvetare att 
BNP-begreppet82 alldeles för ofta används som det slutliga målet för ekonomin.  En hög 
BNP, bidrar till men, är ingen garanti för att samhället mår väl och att dess medborgare 
har det bra. Företag gör dessutom mycket gott för samhället utan att få bokföra detta 
som en intäkt. Kompetensutveckling av personalen och sponsring av CSR-projekt83 är 
två exempel. 
 
Teknologer pekar, i sin kritik, på att många investeringar som borde göras aldrig görs 
eftersom den hållbara teknikens långsiktiga fördelar inte fångas i de befintliga och allt 
för kortsiktiga ekonomimodellerna. Dessutom fångas sällan värdet av underhåll. 
Underhåll bokförs som en kostnad. ”Intäkten” i form av ökad hållbarhet syns inte och 
visar sig i den reala ekonomin först på längre sikt. Detta värde får vi snarare tänka oss 
när vi utvärderar underhållets ekonomi. Något, som exempelvis i fallet med svensk 
järnväg och miljonprogrammets fastigheter visar att vi inte alltid klarar. 
 
Ekonomer och investerare pekar på att eftersatt forskning, eftersatt personalutveckling, 
eftersatta investeringar och eftersatt marknadsutveckling, etcetera skapar osynliga 
”skulder”. Istället för att synliggöra dem som (negativa) ”skulder” i ekonomimodellerna, 
bokförs de, som (positiva) kostnadsminskningar.  
 
Dessa typer av brister i ett företag - för brister är blir det - döljs i goda tider av den i 
övrigt goda ekonomin. Under lågkonjunkturer är bristerna däremot svåra att dölja. ”Det 
är först vid ebb som man ser vem som simmat naken”, är ett talesätt som sammanfattar 
denna insikt.  
 
För att få en mer komplett bild av ekonomin, i samband med företagsköp, kompletteras 
den information som kommer från de traditionella ekonomimodellerna med 
utredningar som syftar till att synliggöra det ekonomimodellerna inte illustrerar. En 
sådan utredning kallas för en due dilligence.  
 
På svenska används ibland istället begreppet genomlysning. Det svenska ordet visar vad 
en due dilligence handlar om. Det finns ett behov av att lysa genom räkenskaperna för 
att se ekonomin som döljer sig bakom dem. Många företagsköp har trots goda 
räkenskaper, men tack var en sådan genomlysning, klokt nog avbrutits.  
 
De traditionella ekonomimodellerna, som resultat- och balansräkningarna, gör oss, 
sammanfattningsvis, ”halvblinda”. De har därför förlorat viktiga delar av sin relevans84.  
 
Kompletterande undersökningar, som genomlysningen, görs på sin höjd sporadiskt. De 
får därför sällan det inflytande över vårt dagliga ekonomiska tänkande som de 

                                                        
82 Bruttonationalprodukt. Värdet av alla producerade varor och tjänster i ett land under ett år. 
83 CSR står för Corporate Social Responsibility och syftar på vad företag gör förutom att gynna sina egna 
affärer. 
84 Se Robert Kaplan, Relevance Lost – The Rice and Fall of Managememt Accounting, Harvard, 1993 
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periodiskt och frekvent återkommande boksluten. Detta bekymrar många ekonomer. 
Kartor skall förstås stämma med den geografi de gör anspråk på att vägleda oss i. 
 
Vad säger då de ekonomer som sköter redovisningen? Det är sannolikt från 
redovisningsprofessionen som motståndet mot förändringar av ekonomimodellerna är 
som störst. De traditionella ekonomimodellerna styr hur den mycket komplexa 
administrationen är utformad. De ligger dessutom till grund för affärsmodeller, avtal, 
kreditgivning och beskattning. Vad händer om vi ändrar ekonomimodellerna? Orkar vi 
med alla följdförändringar? 
 
Redovisningsekonomerna kan kanske därför kritiseras för att vara väldigt mycket 
redovisare och inte så mycket ekonomer. Det är, när detta är sant, ett problem för oss 
som hoppas på en hållbar ekonomi. 
 
Denna boks förslag är komplettera de traditionella ekonomimodellerna med ytterligare 
en ekonomimodell som fångar hållbarhetsproblematiken. Det löser i så fall en stor del av 
problemet.  
 
Vi kallar denna nya ekonomimodell hållbarhetsräkningen. 
 
 
Sammanfattning 
 
Illustration 5 är en sammanfattande illustration av hur hållbar ekonomi fungerar och 
hur den förhåller sig till de viktigaste ekonomiska modellerna och därmed av kapitlet. 

 
 

 
 

Illustration 5: Den hållbara ekonomins resursflöden (svart färg) och de 
traditionella ekonomimodellerna (röd färg).  
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4. Hållbarhetsräkningens perspektiv  
 
Hållbarhetsräkningen syftar till att komplettera de traditionella ekonomimodellerna. Det 
gör den genom att vidga de ekonomiska perspektiven i två avseenden. Dessa är 

• det horisontella och  
• det vertikala perspektivet. 

 
Kapitel 4 handlar om dessa perspektiv.  
 
I kapitel 5 sätter vi ihop perspektiven till hållbarhetsräkningar och -kalkyler.  
 
I kapitel 6 visar vi hur hållbarhetsräkningar och -kalkyler fångar ekonomisk hållbarhet i 
ett antal typfall. 
 
 
Det horisontella perspektivet 
 
Det horisontella perspektivet speglar vår syn på tid.  
 
Bokslut snittar den långsiktiga ekonomiska utvecklingen. I företag som gör 
månadsbokslut omfattar varje snitt trettio dagar. En genomsnittlig arbetsdag är det med 
andra ord två veckor kvar till nästa månadsbokslut. Under en, i ett 
hållbarhetssammanhang kort tidsperiod, som fem år, hinner företag göra 60 
månadsbokslut (illustration 6). 
 
Vilka konsekvenser får detta för det ekonomiska tänkandet? Den oranga linjen i 
illustration 6 visar hur typisk ekonomi utvecklas. Den karakteriseras (i allmänhet) av  

• en uppåtgående trend,  
• större cykler, som konjunkturer, och  
• mindre cykler, som säsongsvariationer, samt 
• mikrofluktuationer (som är för små för att synas i diagrammet). 

 
Illustration 6: Ekonomisk utveckling och traditionella bokslut 
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Dessa fyra perspektiv tenderar att ta uppmärksamhet från varandra. Vi väljer ofta vilket 
tidsperspektiv som vi gör till vårt viktigaste.  
 
Här vinner ofta det kortsiktiga perspektiv. ”Bråttom” går, så att säga, före ”viktigt”. Det 
finns, utifrån vår strävan efter hållbar utveckling, därmed anledning att vara orolig för 
vår förmåga att hävda det långsiktiga perspektivet.  
 
Exemplen på detta är särskilt vanliga bland företag som har ekonomiska problem. 
Kortsiktig försäljning och kortsiktiga vinster prioriteras, i sådana företag, ofta högre än 
satsningar på utveckling, långsiktig konkurrenskraft och långsiktigt aktieägarvärde.  
 
Balansräkningen representeras av de gröna vertikala linjerna i illustration 6. 
Balansräkningarna ger en ögonblicksbild av företagets kapital vid bokslutstillfället.  
 
Resultaträkningarna representeras av utrymmet mellan de gröna linjerna. 
Resultaträkningen visar resultatet sedan det senaste bokslutet.  
 
Traditionella bokslut betonar därmed hur ekonomin går just nu. Däremot visar de 
knappast om vi är på väg åt rätt håll. Och, det ju egentligen det alla är, eller åtminstone 
borde vara, mest intresserade av.  
 
Det är här motiverat att filosofera något över sambandet mellan kort och lång sikt i ett 
företag: 
 
Det långsiktiga målet skall i företag, liksom vid resor, styra hur vi tar nästa steg. 
Kortsiktighet är, liksom nästa steg, ett medel för att ta oss närmare det långsiktiga målet.  
 
Om nästa steg är besvärligt är det stor risk att vi inte orkar tänka på resans långsiktiga 
mål. Nästa steg tas i så fall utan att beakta vart vi egentligen är på väg. Det innebär att 
det kortsiktiga då kannibaliserar på det långsiktiga eller att medlet kannibaliserar på 
målet. Det är naturligtvis inte bara olyckligt utan farligt, om det präglar hur företaget 
sköts under en längre tid.  
 
Hållbarhetsräkningens horisontella perspektiv kompletterar resultat- och 
balansräkningarna genom att tydliggöra den långsiktiga riktningen.  
 
Hållbarhetsräkningens horisontella perspektiv symboliseras av den blå linjen i 
illustration 6. Om hållbarhetsräkningen upprättas en gång per månad, och det 
rekommenderar vi, så visar hållbarhetsräkningen hur hållbarheten utvecklats den 
senaste månaden.  
 
Genom att komplettera resultat- och balansräkningarna med en hållbarhetsräkning får 
företaget därmed möjlighet att  

• med hjälp av resultaträkningen bedöma om företaget är lönsamt på kort sikt 
(vilket alltså är ett ekonomiskt medel)  

• med hjälp av balansräkningen bedöma likviditet och soliditet just nu (vilka också 
är medel) och 

• med hjälp av hållbarhetsräkningen bedöma om företaget är hållbart på lång sikt 
(vilket är det ekonomiska målet).   
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Det horisontella perspektivet och tekniken 
 
Denna bok förordar att vi sätter tekniken i centrum för arbetet med hållbar utveckling.  
 
Teknik tar tid. Tekniken skall tänkas ut, konstrueras, tillverkas, driftsättas, trimmas in, 
brukas, underhållas, utrangeras och återvinnas. Först därefter vet vi dess fullständiga 
effekt på den hållbara ekonomin.  
 
När teknik bedöms med hjälp av hållbarhetsräkningen synliggörs dess bidrag till den 
hållbara utvecklingen. Synliggörandet ger oss en rimlig chans att göra ”verkstad” av 
hållbarhetsarbetet med hjälp av tekniken. Något som i sin tur är nödvändigt om vår 
strävan efter hållbarhet skall leda till något annat än ”hållbarhetsbabblande”.  
 
En viktig aspekt av hur teknik samvarierar med ekonomi på lång sikt syns i den så 
kallade badkarskurvan (illustration 6): 
 

Illustration 7: Badkarskurvan 
 
Tekniska problem är initialt små och nästan statiska. Den röda kurvan är inledningsvis i 
stort sett horisontell. Det är här lätt att vänja sig vid och glömma problemen.  
 
Om problemen inte åtgärdas börjar de expandera. Först sakta, för att så småningom 
accelerera och orsaka haverier.  
 
Badkarskurvan är näst intill vertikal på slutet. Fram till dess att tekniken havererar så 
fungerar den dock och genererar i allmänhet vinst.  
 
Om problemen angrips tidigt finns det gott om tid (a, i illustration 7) att åtgärda dem till 
(b) låga kostnader. Om de angrips sent blir det (c) ont om tid. Dessutom måste de då 
åtgärdas till (d) höga kostnader.  
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Kurvans magnitud varierar förstås. Den kan erfarenhetsmässigt förväntas ha en 
multiplikator på ungefär 20 per generation85. Kostnaden d (i illustration 6) är i så fall 
cirka 20 gånger så stor som kostnaden b i samma figur.  
 
Det betyder, där detta är sant, att vår generation i allmänhet löser vår generations 
problem till en tjugondel av vad det kostar kommande generationer att lösa vår 
generations problem.  
 
Utmaningen är därför att agera medan problemen är små och billiga, det vill säga nu.  
 
Tyvärr gör vi allt för ofta tvärt om. Det förekommer inte så sällan att vår generation har 
fullt upp med att hantera problem vi ärvt från föregående generation. Detta tar en stor 
del av vår tid och våra resurser. Våra egna, än så länge, små problem skickas därför 
vidare till nästa generation. Problemen växer och är både akuta och dyra när nästa 
generation tar över… Ett sådant beteende är uttryckligen motsatsen till tanken på 
hållbar utveckling. 
 
Ingen enskild vare sig resultat- eller balansräkning fångar ”den röda kurvans” budskap 
särskilt väl. Detta framgår av illustration 8. Därför behövs hållbarhetsräkningen. 
 

 
Illustration 8: Badkarskurvan, resultaträkningen (RR) och balansräkningen (BR) 

 
 
Tre filosofier  
 
Under efterkrigstiden har vi styrts av olika filosofier avseende hur vi tillämpar det 
horisontella perspektivet i användningen av teknik. Tre sådana filosofier är  

• slit-och-släng,  
• reuse och  
• upcycling.  

 
De framgår av illustration 9. 

                                                        
85 ”20” är resultatet av diskussioner i samband med ett antal seminarier 
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Den röda kurvan, i illustration 9, symboliserar slit-och-släng. Initialt genererar tekniken 
bra resultat eftersom den är ny86. Men, anläggningen underhålls dåligt eftersom den 
skall bytas ut. Det minskar dess effektivitet. Bidraget till ekonomin blir successivt allt 
mindre. Dessutom drabbas anläggningen, så småningom, av haverier och är då värdelös. 
När den reparerats fungerar den visserligen, men med fortsatt sjunkande effektivitet. Så 
småningom har den, på grund av den valda filosofin, förlorat så mycket av sin 
ursprungliga kapacitet, att den utrangeras till förmån för en ny anläggning. 
Förhoppningsvis recyclas87 den istället för att deponeras88. En slit-och-släng-filosofi är, 
även om den utrangerade tekniken återvinns, definitionsmässigt inte hållbar. 
 
Den gula kurvan symboliserar reuse. Anläggningen byggs, tas i drift och underhålls för 
att så länge som möjligt fungera som vid driftsättningen. Detta möjliggörs exempelvis 
genom att tekniken modulariseras och standardiseras. Fel och brister åtgärdas genom 
att en ny modul, inte hela anläggningen, ersätter den felaktiga modulen. 
Standardiseringen gör att en modul kan ersättas av en annan även efter lång tid.  
 
Den gröna kurvan i illustration 7 symboliserar upcycling. Tekniken skapas för att kunna 
öka sitt hållbarhetsvärde i takt med framtida innovationer (de gröna linjerna). Ett 
exempel är ett hus som är byggt och underhållet så att det kan byggas på med nya 
moduler. Ett annat exempel är smart-phones och datorer som löpande uppgraderas med 
ny programvara och nya appar. De blir (till en viss gräns) därmed bättre ju äldre de är.  
 
Det är viktigt att notera att underhåll får en betydligt viktigare roll i samband med 
resuse- och upcycling än vid slit-och-släng. 

 
Illustration 9: Slit-och-släng-, reuse- och upcycling- filosofier 

 
 

                                                        
86 Vi bortser just här från från barnsjukdomar och intrimningsproblem trots att sådana är i högsta grad 
relevanta. 
87 Jag använder recycla istället för det svenska begreppet återvinna för att genomgående som möjligt 
kunna använda prefexiet re- 
88 Deponera är ett finare ord för att ”slänga bort”. 
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Det horisontella perspektivets längd? 
 
Hur långt skall det horisontella perspektivet sträcka sig i en hållbarhetsräkning? Låt oss 
ta tre infallsvinklar: mänsklighetens (här representerat av FN), ägarnas och ledningens. 
 
FN-perspektivet: Hållbarhet definieras, som vi konstaterade i kapitel 1, i relation till 
”kommande generationer”. Vår utveckling skall lägga grunden till kommande 
generationers utveckling. Det är därför rimligt att låta hållbarhetsräkningen omfatta 
åtminstone en generation framåt. Forskare resonerar i allmänhet utifrån liknande eller 
ännu längre tidsperspektiv.  
 
Ägarperspektivet: Nästan alla verksamheter har ambitionen att finnas länge89. 
Familjeföretag, exempelvis, har ofta ett generationsperspektiv på hur de driver 
företagets utveckling.  
 
En familjeägare konstaterade, som en illustration till detta, i ett tal till sfärens VD:ar, att 
de senare sällan stannar kvar särskilt länge. Familjen, däremot, har ägt företagsgruppen 
i flera generationer, sa ägaren. Och, har för avsikt att fortsätta göra så. Ägaren såg därför 
sitt inflytande som den främsta garanten för en fortsatt hållbar ekonomisk utveckling av 
bolagsgruppen. VD:arnas inflytande måste vara underordnat detta engagemang, 
fortsatte ägaren. Ett sådant tänkande är ett bra exempel på nödvändiga tidsperspektiv 
för skapandet av ett långsiktigt bra aktieägarvärde och en hållbar utveckling. 
  
Ledningsperspektivet: Ledningen för verksamheter med stora problem tvingas ofta inse 
att de fel som orsakar problemen begicks av tidigare företagsledningar. Ibland för flera 
decennier sedan. Konstruktioner, investeringar, forskningssatsningar, 
kompetensutveckling, underhåll och mycket annat slog fel eller gjordes i alldeles för låg 
omfattning. De beslut som togs av företrädarna gjorde det kanske lättare för dem. Men, 
drabbar den nuvarande ledningsgeneration i form av problem. Givetvis gäller ibland 
även det omvända. Dagens ledningar skördar vad tidigare generationer sått.  
 
Detta indikerar hur bristfällig en resultat- och balansräkning kan vara när nuvarande 
ledning skall utvärderas och belönas. Vi får en betydligt bättre bas för bedömningen av 
nuvarande lednings prestationer med hjälp av en hållbarhetsräkning. 
 
Både FN:s, ägarnas och ledningens perspektiv ovan talar, sammanfattningsvis, för att en 
hållbarhetsräkning skall omfatta flera decennier för att vara relevant.  
 
Hållbarhetsräkningen syftar till att visa ett, och här blir det elegantare med engelska, life 
cycle sustainability value. Vi förkortar detta LCSV. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
89 S k ”going concern” 
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Finns det kritiker? 
 
Finns det någon som kan tänkas vara mot användningen av ett LCSV? Ingen har ännu 
hört av sig. Men, de torde kunna sökas bland dem som profiterar på kortsiktighet:  
 
Vissa private equity-investerare90 köper företag för att inom kort sälja dem. Ofta är 
tidshorisonten några få år. Inställningen hos vissa av dem fångas i deras egen 
terminologi. Det gäller, säger de, ”to dress up the bride before the exit”. Det gäller, för 
sådana säljare, att hitta köpare som bara ser till den företagsekonomiska ytan, det vill 
säga till resultat- och balansräkningarna.  
 
Vad värre är; denna typ av ägare är inte kortsiktigast. Public-equity-investerare91 kan 
vara ännu kortsiktigare. Robothandlare äger ibland aktier i bara någon sekund. Köp och 
försäljning görs på initiativ av datorer. Datorerna styrs av inprogrammerade algoritmer. 
Algoritmerna syftar till att köpa aktier strax innan de ökar några punkter92 i värde. Och, 
till att sälja strax innan aktien förlorar några punkter i värde. Sådana ägare vet inte vilka 
företag de äger. Och, företagen vet inte vem som äger dem.  
 
För kortsiktiga private equity-investerare och public equity-sektorns robothandlare är 
naturligtvis krav på hållbar ekonomisk utveckling och långsiktiga aktievärden, 
ointressanta.  
 
 
Kapitalisering av historiska ekonomiska data 
 
Siffror i en ekonomisk modell som sträcker sig så långt bakåt och långt framåt i tiden, 
som i en hållbarhetsräkning, kan inte bara summeras. Förändringar i penningvärdet gör 
ett en krona 1990, 2015 och 2035 inte är jämförbara. Olika värden i en 
hållbarhetsräkning exponeras för inflation, risker och avkastningskrav under olika långa 
tidsperioder.  
 
Värdena måste därför räknas om till värdet vid en enskild tidpunkt, så att de kan 
summeras till ett LCSV just nu. Denna tidpunkt är, i en hållbarhetsräkning som regel, 
innevarande år. Det nuvarande värdet av ett historiskt eller framtida värde kallas 
nuvärdet. Hur gör vi en sådan beräkning?  
 
Låt oss börja med att räkna ut nuvärdet av ett historiskt värde. Det kallas att kapitalisera 
det historiska värdet. Exponeringen för tiden mellan ”då” och ”nu” värderas med hjälp 
av en kalkylränta. Denna är i många företag ungefär 10 procent (per år). Därför används 
10 procent i exemplen nedan. 
 
100 kronor, för ett år sedan, är med 10 procents kalkylränta, värda 110 kronor idag. 
Eller, mera matematiskt: 100 + 10 procent av 100 = 110 kronor.  Eller: 100 x 1,1 = 110.  
 
När vi räknar med tidsperspektiv som omfattar två år, eller mer, får vi dessutom ränta 
på räntan. Det vill säga 100 kronor för två år sedan var efter ett år värda 110. 110 är 
                                                        
90 Kapitalister som köper och säljer icke börsnoterade företag 
91 Kapitalister som köper och säljer börsnoterade företag 
92 Hundradels procent 
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efter ytterligare ett år, det vill säga nu, värda 110 x 1,1 = 121. Nuvärdet av 100 kronor 
för två år sedan är alltså 121. Eller, 100 x 1,1 x 1,1 = 121. Eller: 100 x 1,12 = 121. 1,12  

eller 1,21 kallas kapitaliseringsfaktor.  
 
När vi förstått logiken bakom dessa beräkningar är det lätt att kapitalisera: 100 kronor 
för 10 år sedan har vid 10% ränta nuvärdet: 100 x 1,110 = 259 kronor. 100 kronor för 20 
år sedan har nuvärdet: 100 x 1,120 = 673 kronor. Etcetera. 
 
Antag, för att ta ett mer omfattande exempel, att en investering gett en vinst på 100 
kronor varje år i fem år. Nuvärdet av de senaste fem årens vinst (plus vinsten 
innevarande år) är, med 10 procents kalkylränta, i så fall: (100 x 1,15 = 161) + (100 x 
1,14 = 146) + (100 x 1,13 = 133) + (100 x 1,12 = 121) + (100 x 1,11 = 110) + 100 = 771 
kronor. 
 
Så långt, ekonomins historik. Historiken är medlet som ger oss erfarenheter, bland annat 
för att bedöma framtiden. Och, framtiden är målet. Det gäller inte minst när vi arbetar 
med hållbar utveckling.  
 
 
Diskontering av framtida ekonomiska data 
 
Det är förstås möjligt att beakta det tänkbara när det gäller framtiden. Men, det finns en 
restriktion. Forskare hävdar att vi i bästa fall klarar kombinationen av som mest fyra till 
sex tänkbara faktorer. Och, då är vi skickliga...  
 
Däremot är det omöjligt att beakta det otänkbara. Och, det är förstås ett problem 
eftersom otänkbara händelser nästan alltid inträffar. När otänkbara händelser inträffar, 
tappar prognosen sin relevans. Trots detta måste vi fatta beslut om framtiden. Så det är 
bara att göra så gott det går. 
 
Att räkna ut nuvärdet av ett prognosticerat framtida värde kallas att diskontera det 
framtida värdet. Diskontering följer i grunden samma logik som kapitalisering. Fast, 
tvärt om. Skillnaden är att vi, vid diskonteringar, dividerar det framtida värdet med en 
diskonteringsfaktor så att vi får fram nuvärdet. 
 
Så här fungerar diskontering: 100 kronor om 1 år har, med en kalkylränta på 10 procent, 
nuvärdet: 100/1,1 = 91 kronor. Det kostar alltså (100 - 91 =) 9 kronor att vänta ett år på 
de 100 kronorna. 100 kronor om 10 år har nuvärdet: 100/1,110 = 39 kronor. 100 kronor 
om 20 år har nuvärdet: 100/1,120 = 15 kronor. 
 
Antag att en investering förväntas ge en framtida vinst på 100 kronor i år och därefter 
varje år i fem år. Nuvärdet av de kommande fem årens vinst (inklusive vinsten 
innevarande år) är, med 10 procents kalkylränta, i så fall: 100 + (100/1,11 = 91) + 
(100/1,12 = 83) + (100/1,13 = 75) + (100/1,14 = 68) + (100/1,15 = 62) = 479 kronor. 
 
Om vi antar att de båda exemplen ovan avser samma investering, så kan vi nu räkna ut 
dess LCSV genom att summera de historiska kapitaliserade och framtida diskonterade 
nuvärdena. Nu måste vi dessutom ta med den utbetalning som finansierade 
investeringen. Denna är i exemplet 400 och gjordes år -6. 400 för 6 år sedan är idag 
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värda 708 vid en kalkylränta på 10 procent. Investeringen är till skillnad från vinsterna 
en utbetalning och skall därför räknas som ett negativt värde, alltså -708 år -6.  
 
Observera att vi naturligtvis bara får räkna år 0 en gång.  
 
Hållbarhetsräkningens sista rad får i så fall följande utseende:  
 
År -6 År -5 År -4 År -3 År -2 År -1 År 0 

(nu) 
År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 ∑ LCSV 

 
-708 161 146 133 121 110 100 91 83 75 68 62 = 442 

 
Illustration 10: Nuvärdesberäkning 

 
Exemplet ovan visar att en avlägsen framtida betalning har ett litet nuvärde och att detta 
blir allt lägre ju mer avlägsen betalningen är. Efter 20 år börjar värdet närma sig noll vid 
en kalkylränta på 10%. Prognosen i hållbarhetsräkningen behöver av matematiska skäl 
därför, som regel, inte omfatta en period överstigande 20 år.  
 
Hållbarhetsräkningen kan med fördel göras mer detaljerad de närmaste åren och allt 
grövre ju längre bort i tiden vi kommer.  
 
 
Det vertikala perspektivet  
 
Vertikalt beskriver hållbarhetsräkningen vad verksamheten skapar och förbrukar i 
perspektiv av hållbar utveckling. Hållbarhetsräkningen skall visa om verksamheten lever 
upp till ambitioner som exempelvis ”en anständig vinst på ett anständigt sätt” (hört från 
SKF) och ”doing good by doing well” (hört från Unilever).  
 
För att göra detta måste hållbarhetsräkningen jämföra värdena av såväl input som 
output. ”Resultatblind kostnadsjakt” är alltid ekonomiskt felaktig, ohållbar och därför 
direkt farlig. Differensen mellan vad verksamheten skapar och förbrukar är 
verksamhetens LCSV.  
 
Är inte det vad resultaträkningen också gör? Nja! Skillnaden är att hållbarhetsräkningen 
tar ett mycket större grepp. Allt som ingår i FN:s hållbarhetstanke skall, om möjligt, tas 
med i hållbarhetsräkningen. Det ger, praktiskt taget alltid, en annan bild av ekonomin, 
än den vi får från den traditionella redovisningen. Låt oss jämföra ekonomi med ett 
isberg för att göra detta tydligt (illustration 11). 

 

  
Illustration 11: ”Isberget”, redovisningens förhållande till hållbar ekonomi 
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Traditionell redovisning ser bara den del av ”isberget” (ekonomin), som är ”ovanför 
vattenytan”. Det beror på att redovisningen  

• dels bara får fånga händelser som förr eller senare leder till 
betalningskonsekvenser för det egna företaget (så kallade internaliteter). 

• dels måste kunna verifieras för att få bokföras i den traditionella redovisningen. 
 
Verifierbarhet uppnås med hjälp av kvitton, fakturor, reverser, lönespecifikationer och 
andra så kallade verifikat. Det måste, bokstavligt talat, finnas kvitton på allt som bokförs.  
 
Tanken bakom verifierbarheten är god. Ägare, kreditgivare, skattemyndigheter, 
anställda, kunder och leverantörer skall kunna lita på den ekonomiska information som 
företag lämnar ifrån sig.  
 
Problemet, ur ett hållbarhetsperspektiv, är att en sådan verifierbarhet har ansetts 
viktigare än att de ekonomiska modellerna ger en sann och rättvisande bild av 
företagets långsiktiga ekonomi. Hållbarhetsutmaningen omfattar en mängd aspekter 
som inte kan verifieras med hjälp av ett kvitto. Hållbarhet tar sikte på framtiden. Den 
skriver inte ut kvitton. Det gör inte naturen eller mänskligheten heller. 
 
Om vi kombinerar dessa båda kriterier för vad som får bokföras kan vi konstatera att  
den traditionella redovisningen bara fångar verifierbara internaliteter.  
 
 
Hållbarhetsräkningens sektioner 
 
Vad ingår då i en hållbarhetsräkning? Jo, den är uppbyggd i fyra sektioner: 

1. Verifierbara internaliteter 
2. Ej verifierbara internaliteter 
3. Verifierbara externaliteter 
4. Ej verifierbara externaliteter 

 
Sektionerna 2 till 4 tar oss under vattenytan vid ”isberget”. 
 
 
Sektion 1: Verifierbara internaliteter 
 
Eftersom de verifierbara internaliteterna är en del av ekonomin, måste de tas med även i 
hållbarhetsräkningen. Verifierbara internaliteter utgör därför hållbarhetsräkningens 
första sektion.  
 
Det är viktigt att hållbarhetsräkningens första sektion kan stämmas av mot den 
traditionella redovisningen. Därför bör hållbarhetsräkningens första sektion 
struktureras i enlighet med den traditionella kontoplanen. 
 
Det finns dock en viktig skillnad mellan hållbarhetsräkningens första sektion och 
resultat- och balansräkningarna. De verifierbara internaliteterna tas med vid den 
tidpunkt där de förväntas uppträda som betalning. Hållbarhetsräkningen bygger i detta 
avseende på samma princip som en traditionell investeringskalkyl.  
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Fördelen är att betalningar som begrepp är mer konkreta än intäkter och kostnader. 
Eller, som någon valt att uttrycka det; Profit is opinion. Cash is fact. Det innebär i sin tur 
att summan av de verifierbara internaliteterna över tiden utgör verksamhetens 
kassaflöde (Life Cycle Cash Flow, LCCF).  
 
 
Sektion 2: Ej verifierbara internaliteter 
 
Vad finns då ”under vattenytan”? Jo, dit hör, till att börja med, ej verifierbara 
internaliteter, det vill säga den del av ekonomin som berör den egna verksamheten utan 
att kunna bevisas med hjälp av verifikationer. Dessa utgör hållbarhetsräkningens andra 
sektion. 
 
Ej verifierbara internaliteter består i praktiken av  

• risker,  
• restriktioner och  
• potentialer 

för det egna företaget. 
 
Låt oss börja med riskerna. Företag som får lönsamhetsproblem agerar ofta kortsiktigt. 
Det gör de genom att dra ner på långsiktigt viktiga satsningar som 

• forskning och utveckling,  
• investeringar,  
• underhåll,  
• kompetensförsörjning och personalutveckling,  
• marknadsutveckling och kundvård,  
• säkerhet (både sådan säkerhet som på engelska kallas ”safety” och sådan som 

kallas ”security”), 
• etcetera. 

 
Nerdragningarna redovisas som utgiftsminskningar i både den traditionella 
redovisningen och i hållbarhetsräkningens första sektion och förbättrar därför 
resultatet enligt dessa.  
 
Men, nerdragningarna ökar samtidigt det osynliga gapet mellan företagets långsiktiga 
förmåga och den allmänna utvecklingen på marknaden. Gapet utgörs av, vad vi skulle 
kunna kalla, ej bokförda "skulder” till den egna utvecklingen. ”Skulden” utgörs av det vi 
anser att vi borde kunna, men inte kommer att klara. ”Skulden” urholkar förstås 
företagets långsiktiga konkurrenskraft och aktieägarvärdet. 
 
För att bli av med ”skulden” måste företaget återuppta sina långsiktiga satsningar så att 
skulden inte fortsätter öka. Men, det räcker inte. Takten i utgifterna måste ökas så att 
”skulden” minskas och så att företaget kommer ikapp utvecklingen. Dessutom är det 
bråttom. Det gäller att komma ikapp innan skadan blivit så stor att företaget slås ut av 
konkurrensen. Företaget får med andra ord allt mer bråttom att eliminera gapet ju 
längre tiden går.  
 
Resonemanget sammanfattas i illustration 12. 
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Illustration 12: Att hämta ikapp en utvecklingsskuld 

 
Ett sätt att strukturera riskerna i hållbarhetsräkningens andra sektion är i form av 
poster som 

• forskningsskuld,  
• underhållsskuld,  
• kompetensförsörjningsskuld  
• personalutvecklingsskuld,  
• investeringsskuld,  
• marknadsutvecklingsskuld 
• varumärkesskuld (förtroendeskuld) 
• kundvårdsskuld,  
• säkerhetsskuld  
• etcetera. 

 
Restriktioner, i hållbarhetsräkningens andra sektion, skall fånga om vissa nödvändiga 
resurser är på väg att ta slut. Och, hur det förr eller senare kommer att drabba oss. 
 
När en viktig resurs börjar ta slut blir den dyrare. Därför är det successivt allt mindre 
hållbart att basera verksamheten på sådana resurser. Ju förr detta signaleras i 
hållbarhetsräkningen, ju förr får ledning, styrelse och ägare ett incitament att skifta till 
andra resurser. Och, ju tidigare det sker, desto billigare blir det.  
 
Någon gång i framtiden kan det dessutom bli tvärstopp. Det går inte att fiska torsk när 
torsken dött ut, att basera motorer på fossila bränslen om de tar slut, att vara 
pappersindustri om skogen inte växer, att driva en ingenjörsfirma om ungdomen inte 
vill utbilda sig till ingenjörer, att bygga ut fabriken om det saknas mark…  
 
Hållbarhetsräkningen erbjuder, avseende risker och restriktioner, en early warning-
funktion i sin andra sektion. 
Den tredje typen av ej verifierbara internaliteter är potentialer. Potentialer är, förstås, 
positiva. Potentialerna kan exempelvis beskrivas i förhållande till företagets 
intressenter. Dit hör att  



 69 

• företaget, genom det sätt på vilket det sköts, blir en allt attraktivare arbetsgivare, 
som både behåller och attraherar de bästa på marknaden den dagen det behövs, 

• företaget uppfattas som en ”good citizen” av kunder och opinion genom sina CSR-
satsningar och därför bygger upp en positiv jordmån för framtida relationer. 

• företaget får en flexibilitet i sin produktion genom att investera i överkapacitet. 
 
 
Företeelser som byter sektion 
 
Notera att risker, restriktioner och potentialer uttrycker sannolika händelser eller 
företeelser i framtiden. Om, och i så fall när, de blir verklighet, orsakar de 
betalningskonsekvenser för företaget. Då blir de ej verifierbara internaliteterna istället 
verifierbara internaliteter och måste byta sektion. En viss företeelse får naturligtvis inte 
belasta hållbarhetsräkningen dubbelt.  
 
Detta illustreras i illustration 13 nedan. Risken för ett haveri ökar, i exemplet, successivt 
från år -2 till år 0. Den ökande risken markeras i form av årliga avsättningar med -15 
under vart och ett av dessa år. Avsättningar är då en ej verifierbar internalitet.  
 
Det befarade haveriet inträffar år 1. Det kostar då -45 och blir därmed en verifierbar 
internalitet. Därför ombokas det från en ej verifierbar internalitet år 1 till en verifierbar 
internalitet år 1. Därmed registreras både riskuppbyggnaden och haveriet på rätt år 
utan att dubbelräknas när LCSV räknas ut93.  
 

 År -2 År -1  År 0 År 1 ∑ 
Verifierbar internalitet: 
Haveri 

   -45 -45 

Ej verifierbar internalitet: 
Risk för haveri 

-15 -15 -15 +45 0 

LCSV (årsvärden) -15 -15 -15 0 -45 
 

Illustration 13: En risk realiseras 
 
 
Externaliteter  
 
Hållbarhetstanken kräver att vi även speglar hur hållbart företaget påverkar 
omgivningen. Omgivningen kan delas in i samhälle och natur. Poster orsakade av den 
egna verksamheten som påverkar samhälle och natur kallas externaliteter.  
 
Även externaliteter kan delas in i verifierbara och ej verifierbara.  
 
 
 
Sektion 3: Verifierbara externaliteter 
 
Verifierbara externaliteter är ekonomiska effekter, som det egna företaget orsakat, men 
som bokförs i andra organisationers redovisning och därför är verifierbara där.  
 
                                                        
93 Notera att LCSV, för att göra exemplet lättare, inte diskonterats eller kapitaliserats 
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Låt oss ta två exempel:  
 
Om en medarbetare skadas på jobbet blir detta en verifierbar kostnad för sjukvården 
och Försäkringskassan. Den verifierbara kostnaden kan hämtas från dessa 
organisationers redovisning. 
 
Ett utsläpp av olja i havet vid rengöring av tankar orsakar Kustbevakning och lokala 
räddningstjänster ett omfattande saneringsarbete. Det verifierbara kostnaden för 
saneringen kan hämtas från de berörda myndigheternas räkenskaper. 
 
Försäkringsbolag, samhällsekonomiska kalkyler och akademiska utredningar kan i vissa 
fall också bidra med värderingen av verifierbara externaliteter. 
 
 
Sektion 4: Ej verifierbara externaliteter 
 
Ej verifierbara externaliteter i hållbarhetsräkningens fjärde sektion kan förstås med 
samma exempel som ovan: Dit hör den skadade medarbetarens lidande. Denne blir 
kanske aldrig helt återställd. Vad är det värt? Eller, att floran och faunan kanske inte 
återhämtade sig fullt ut efter oljeutsläppet. Och, att de som bor längs kusten under flera 
år drabbades av nersmutsningen. Vad är det värt? 
 
Våra kunskaper om värdet av ej verifierbara externaliteter ökar snabbt. Här kommer 
några exempel: 

• Enligt FN/UNEP FI94 uppgick värdet av de skador som mänskligheten 2008 
orsakade miljön till 6.600 miljarder USD. Kostnaden anses motsvara elva procent 
av Jordens samlade BNP.  

• Enligt OECD95 förstör Sverige sin miljö för 48 miljarder kronor per år.  
• Den globala pollineringen anses ha ett värde för världsekonomin som uppgår till 

240.000.000.000 amerikanska dollar per år.  
• Motsvarande värde av att det regnar i Amazonas anses vara 200.000.000.000 

amerikanska dollar.  
 
Hur stora del av dessa belopp bör belasta ett enskilt företag som skadar djurliv och 
klimat? Värderingen av ej verifierbara externaliteter blir lätt filosofiska, men måste ändå 
beaktas i en hållbarhetsräkning. Annars saknar hållbarhetsräkningen relevans.  
 
Observera att vi värderar skador på människor och natur till noll om vi bortser från dem 
enbart på grund av att de är svårvärderade. Och, noll det mest felaktiga värdet av dem 
alla. Alltså, vilket värde som helst är bättre än att lämna raden blank i 
hållbarhetsräkningen. Om vi bara anstränger oss lite för att åtminstone indikera att den 
ej verifierbara externaliteten existerar med ett belopp som antyder dess betydelse, så 
har vi gjort sanningen och därmed hållbarheten en stor tjänst. 
 
 
 

                                                        
94 SvD, 2010-10-08 
95 Environmental Performance Review 
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Externaliteter som blir internaliteter 
 
En ej verifierbar externalitet kan bli en verifierbar internalitet beroende på 
händelseutvecklingen, vilket illustreras i illustration 14 nedan: 
 

 År -3 År -2  År -1 År 0 ∑ 
Verifierbar internalitet: 
Skadestånd 

    
-100 

 
-100 

Ej verifierbar externalitet: 
Skadad människas lidande 

 
-100 

   
+100 

 
0 

LCSV (årsvärden) -100   0 -100 
 

Illustration 14: Internalisering av externalitet 
 
En personskada uppstår år tre och värderas till -100. Skadan är vid denna tidpunkt att 
betrakta som en ej verifierbar externalitet. År 0 utdöms ett skadestånd på 100. 
Skadeståndet är en verifierbar internalitet. När detta bokas in år 0 bokas beloppet bort 
som en verifierbar externalitet, så att det inte dubbelräknas. 
 
 
Det vertikala perspektivets geografiska och sociala räckvidd 
 
Hur långt, socialt och geografiskt, skall externaliteter beaktas i en hållbarhetsräkning?  
 
Både mänskligheten och miljön har numera en global logik. Om vi gör något här som 
orsakar skador på hållbarheten på andra sidan Jorden skall det, om möjligt, tas med i 
hållbarhetsräkningen. 
 
I nästa kapitel sammanför vi det horisontella och det vertikala perspektivet till en 
hållbarhetsräkning. 
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5. Hållbarhetsräkningen tar form 
 
När det horisontella perspektivet i form av historiskt utfall och prognos kombineras 
med det vertikala perspektivets fyra sektioner (verifierbara internaliteter, ej verifierbara 
internaliteter, verifierbara externaliteter och ej verifierbara externaliteter) ser vi 
hållbarhetsräkningen i sin helhet. Ett exempel framgår av illustration 14.  
 

Hållbarhetsräkning (HbR) år 0 
 

 Utfall: Prognos:  
År -20 … -2 -1 0 +1 +2 +3 … +20 ∑ 
Verifierbara internaliteter:            
Försäljning +10 +180 +100 +110 +120 +130 +140 +140 +2330 +210  
Utgifter sålda varor -3 -54 -30 -32 -36 -38 -40 -42 -672 -50  
Investeringar -90 0 0 0 -50 0 0 0 0 0  
Personal -5 -90 -10 -11 -11 -13 -15 -16 -256 -25  
Tjänster -5 -90 -10 -13 -15 -16 -16 -18 -288 -30  
Utrangering +0 0 0 0 0 0 0 0  +15  
∑  året -93 -54 +50 +54 +8 +63 +69 +64 +1114 +120  
∑ år 0, 10% -623 -140 +61 +59 +8 +57 +57 +48 +428 +18 -27 
            
Ej verifierbara 
internaliteter: 

           

Effektivitetsförluster 0 -17 -3 -3 -3 -4 -5 -6 -128 -10  
Kvalitetsförluster -1 -30 -4 -5 -5 -7 -7 -8 -135 -15  
Utvecklingsskuld 0 0 0 -1 -4 -7 -10 -15 -240 -25  
Säkerhet 0 -1 -1 -3 -2 -2 -2 -3 -48 -7  
Intern miljö -1 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -3 -48 -8  
Attraktivitet personal 0 -1 -1 -2 -2 -5 -2 -3 -48 -7  
Attraktivitet ägare 0 +1 +1 +1 +2 +2 -2 -3 -48 -8  
Goodwill samhälle -1 -1 -1 -1 -2 -2 -2 -3 -48 -9  
Flexibilitet, kapacitet +5 +90 +10 +13 +15 +16 +16 +18 +288 +30  
            
Verifierbara 
externaliteter: 

           

Miljö som återställs  -1 -30 -4 -5 -5 -7 -7 -8 -135 -15  
Sjukfrånvaro 0 0 0 -1 -4 -7 -10 -15 -240 -25  
Sjukvård 0 -1 -1 -3 -2 -2 -2 -3 -48 -7  
            
Ej verifierbara 
externaliteter: 

           

Miljö som inte återställs -1 -1 -2 -1 -2 -2 -2 -3 -48 -8  
Effekter på personal 0 -1 -1 -2 -2 -5 -2 -3 -48 -7  
Effekter på samhälle 0 +1 +1 +1 +2 +2 -2 -3 -48 -8  
            
Hållbarhetsvärde året -93 -46 +42 +41 -8 +31 +28 +3 +92 -9  
Hållbarhetsv, år 0 (10%) -623 -120 +51 +45 -8 +34 +23 +2 +35 -1 -562 

   
Illustration 14: Hållbarhetsräkningen (exempel) 

 
Hållbarhetsräkning är ett långt och besvärligt ord. Därför använder vi förkortningen 
HbR. 
 
”År 0” syftar på innevarande år och bör i en autentisk hållbarhetsräkning bytas ut mot 
vilket år som avses. Det samma gäller förstås övriga kolumner.  
 
Hållbarhetsräkningen omfattar i exemplet 20 års historik och 20 års prognos. Därmed 
lever den upp till kravet på att beakta flera generationer.  
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Det är både onödigt och opraktiskt att skriva ut varje enskilt år. I exemplet har vi löst 
detta med att ersätta flertalet år med ”…”.  
 
 
Hållbarhetsräkning vs hållbarhetskalkyl 
 
Hållbarhetsräkningen kan användas på två olika sätt: 
 
Det första är att låta hållbarhetsräkningen mäta hela eller delar av en organisation, 
parallellt med resultat- och balansräkningarna. Hållbarhetsräkningen blir därmed en del 
av ekonomistyrningen.  
 
Det andra användningssättet är att använda hållbarhetsräkningen som beslutsstöd 
avseende ett enskilt beslut. Då kallas den hållbarhetskalkyl.  
 
Hållbarhetskalkylen har, i allt väsentligt, samma uppbyggnad som hållbarhetsräkningen. 
Därigenom kan enskilda beslut lätt relateras till helheten.  
 
 
Att göra en hållbarhetskalkyl 
 
Vi rekommenderar företag att lära sig tekniken bakom hållbarhetsräkningen genom att 
först använda den som en hållbarhetskalkyl. Gör hållbarhetskalkylen så här: 
 
Steg 1: Börja med att definiera vilket objekt (enhet, projekt, anläggning, etcetera) som 
beslutet omfattar.  
 
Steg 2: Beskriv beslutssituationen verbalt. Det är viktigt att alla väsentliga aspekter tas 
med i beskrivningen, alltså även om aspekten inte representeras av konton i den 
traditionella kontoplanen. Problematisera, hot, möjligheter, sannolikheter och 
kausalitet. En beskrivning kan se ut så här96:  
 

2015 har företaget hamnat i en lågkonjunktur. Kortsiktig kundnytta och kortsiktig 
vinst prioriteras. Långsiktiga satsningar skjuts på framtiden mellan 2015 och 
2018. Därför tas beslut om att reducera underhållet. Besparingarna genomförs 
från 2015 till 2018 och avser reduktion av egen underhållspersonal och reduktion 
av inköpta tjänster.  
 
Från 2016 till 2018 föranleder sjunkande driftssäkerhet kompletterande inköp 
från en konkurrent.  
 
2018 inträffar sannolikt ett haveri och en olycka med starka kopplingar till det 
bristande underhållet. Dessa föranleder produktionsbortfall och akuta 
reparationer samt ökade renoveringskostnader under 2019 och 2020.   
 
Dessutom påverkas personalen negativt av den dåligt underhållna miljön.  
Företagets rykte som arbetsgivare påverkas negativt. Olyckan och den ökade 

                                                        
96 Ett stort antal andra exempel på beskrivningar återges i nästa kapitel 
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sjukfrånvaron påverkar dessutom det omgivande samhället i form av sjukfrånvaro  
och sjukvård. Kunderna drabbas negativt i form av försämrad leveranssäkerhet. 
Det eftersatta underhållet får dessutom via ökade utsläpp negativa konsekvenser 
för miljön. 

 
 
Steg 3: Skapa en mall för hållbarhetskalkylen som rymmer händelserna så som de 
beskrivs i berättelsen ovan.  
 
Händelserna (huvud- och bisatser i beskrivningen i steg 2 ovan) skrivs in vertikalt. Det 
är viktigt att händelserna hamnar i rätt sektion.  
 
Markera gärna snittet för life cycle cash flow med bokstäverna LCCF och snittet för life 
cycle sustaianabilty value med LCSV. 
 
Rad Händelse 2015  2016 2017 2018 2019 2020 ∑ 
1 Verifierbara internaliteter: 
2 Underhållspersonal reduceras  
3 Inköpta tjänster reduceras  
4 Kompletterade externa inköp   
5 Haveri, produktionsbortfall     
6 Haveri, akuta reparationer     
7 Ökad sjukfrånvaro   
8 Renoveringskostnader       LCCF 
9 ∑ 
 
10 Ej verifierbara internaliteter: 
11 Attraktivitet som arbetsgivare  
 
12 Verifierbara externaliteter: 
13 Ökad sjukfrånvaro   
 (försäkringskassan) 
14 Olyckor (landstinget)   
15 Konsekvenser för kunder   
 
16 Ej verifierbara externaliteter: 
17 Ökade miljöutsläpp pga filter   
 
18 ∑ Året 
19 ∑Nuvärde 2015, 10%       LCSV 
 

Illustration 15: Omvandla beskrivningen till en matris 
 
 
Steg 4: Placera in händelserna i tiden med hjälp av så kallade markörer. Markörerna 
utgörs av plus- och minustecken. Plus markerar att hållbarheten påverkas positivt. 
Minus markerar att hållbarheten påverkas negativt. Effekter som avtar eller blir större 
över tiden kan med fördel indikeras med ett minskande eller ökande antal plus- eller 
minustecken. 
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Rad Händelse 2015  2016 2017 2018 2019 2020 ∑ 
1 Verifierbara internaliteter: 
2 Underhållspersonal reduceras + + + + 
3 Inköpta tjänster reduceras + + + + 
4 Kompletterade externa inköp  - -- --- 
5 Haveri, produktionsbortfall    ---- ---- 
6 Haveri, akuta reparationer    --- --- 
7 Ökad sjukfrånvaro  - - -- --- - 
8 Renoveringskostnader     ---- ---- LCCF 
9 ∑ 
 
10 Ej verifierbara internaliteter: 
11 Attraktivitet som arbetsgivare - - -- -- --- - 
 
12 Verifierbara externaliteter: 
13 Ökad sjukfrånvaro  - - -- -- --- - 
 (försäkringskassan) 
14 Olyckor (landstinget)    -- -- 
15 Konsekvenser för kunder  - - -- --- 
 
16 Ej verifierbara externaliteter: 
17 Ökade miljöutsläpp pga filter  - - -- --- - 
 
18 ∑ Året 
19 ∑Nuvärde 2015, 10%       LCSV 
 

Illustration 16: Markera positiva och negativa samband med hjälp av markörer 
 
 
Steg 5: Värdera plus och minustecken monetärt, registrera värdena i modellen och räkna 
ut LCCF och LCSV. Kommentera värderingssätt och osäkerheten i värderingarna i 
fotnoter. Det lägger grunden till ett eget lärande och skapar förtroende hos kalkylens 
läsare. 
 
Rad Händelse 2015  2016 2017 2018 2019 2020 ∑ 
1 Verifierbara internaliteter: 
2 Underhållspersonal reduceras +10 +11 +11 +12 
3 Inköpta tjänster reduceras +7 +8 +9 +9 
4 Kompletterade externa inköp  -5 -12 -15 
5 Haveri, produktionsbortfall    -20 -21  
6 Haveri, akuta reparationer    -18 -18 
7 Ökad sjukfrånvaro  -6 -7 -10 -15  
8 Renoveringskostnader     -19 -20  
9 ∑ 17 8 1 -42 -73 -20 -109 
 
10 Ej verifierbara internaliteter: 
11 Attraktivitet som arbetsgivare -4 -8 -12 -12 -16 -4 
 
12 Verifierbara externaliteter: 
13 Ökad sjukfrånvaro  -3 -6 -11 -11 -17 -5 
 (försäkringskassan) 
14 Olyckor (landstinget)    -11 -18 
15 Konsekvenser för kunder  -9 -9 -13 -19 
 
16 Ej verifierbara externaliteter: 
17 Ökade miljöutsläpp pga filter  -5 -9 -13 -16 -4 
 
18 ∑ Året 10 -20 -40 -102 -159 -33 
19 ∑Nuvärde 2015, 10% 10 -18 -33 -77 -108 -20 -246 
 
 

Illustration 17: Monetarisera markörerna 
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Sju kvalitetskriterier 
 
En hållbarhetskalkyl- och räkning skall naturligtvis vara bra och bli allt bättre i takt med 
att våra kunskaper om ekonomisk hållbarhet ökar. För bedömningen av ”bra” och 
”bättre” vid utformningen av en hållbarhetskalkyl och -räkning bör följande kriterier 
vara vägledande97: 
 
1. Validitet. Hållbarhetsräkningen och -kalkylen skall ge en sann och rättvisande bild av 
hållbarhetstanken. Denna boks kapitel 2 och 3 syftar till att inspirera till vad vi bör 
försöka fånga i modellerna. Hållbarhetsräkningen och -kalkylen skall präglas av god 
avvägning och balans mellan olika aspekter av hållbarhet. Objektivitet och neutralitet 
eftersträvas. Särintressen får inte dominera över den ekonomiska helheten. Beakta 
faktorer såväl ”uppströms” (inköp, personal) som ”nerströms” (kunder och marknad). 
 
2. Väsentlighet. En hållbarhetskalkyl kan, bli väldigt omfattande. Överdrifter missgynnar 
hållbarhetsarbetet eftersom väsentligheter då lätt drunknar i ”bruset”. 
Hållbarhetsräkningen och -kalkylen skall därför styras av relevans. Låt illustration 18 
inspirera till prioriteringarna. 
 

 Låg sannolikhet Hög sannolikhet 
Oväsentliga belopp Redovisas summariskt Preciseras i relevant grad 
Väsentliga belopp Preciseras i relevant grad Preciseras utförligt 

 
Illustration 18: Väsentlighet 

 
3. Acceptans. Hållbarhetsräkningen och -kalkylen skall utformas så att de vinner 
acceptans hos de som skall arbeta med modellerna. Analysen skall att fokusera på 
hållbar utveckling snarare än på hur modellen är gjord. Enkelhet gynnar acceptansen. 
Överförenklingar riskerar att missgynnar acceptansen. 
 
4. Effektivitet. Hållbarhetsräkningen och -kalkylen måste vara rimligt enkel att 
producera och förstå. Data skall till övervägande del baseras på data från databaser som 
används regelbundet.  
 
5. Konsistens. Hållbarhetsräkningen och -kalkylen skall möjliggöra jämförbarhet över tid. 
Frekventa förändringar i modellens uppbyggnad försvårar sådana jämförelser.  
 
6. Kongruens98. Olika delar av en koncern måste arbeta med enhetliga modeller så att de 
lätt kan slås samman. Dubbelräkningar skall lätt kunna undvikas99.  
 
7. Värdering. Poster måste värderas på ett enhetligt sätt, så att en dotterverksamhet i en 
del av världen belastas eller gynnas enligt samma principer som en dotterverksamhet i 

                                                        
97 Jag har haft betydande glädje av dels Frostensson M, Helin S, Sandström J; Hållbarhetsredovisning. 
Grunder, praktik och funktion; Liber 2015, dels av Lars Östmans tankar i boken Styrning med 
redovisningsmodeller; Handelshögskolan i Stockholm; 1977. 
98 Begreppet kongruens betyder överensstämmelse, likformighet. 
99 Detta är inte svårt. Samma problematik finns vid summeringen av resultat- och balansräkningar i en 
koncern i samband med traditionella bokslut. Tekniken bör därför hämtas från vanlig så kallad 
koncernredovisning. 
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en annan del av världen. Det skall exempelvis inte vara billigare att orsaka, exempelvis 
”global warming” eller personskador i ett land än i ett annat.  
 
Kvalitetskriterierna är delvis i konflikt med varandra. Modellernas utformning måste 
därför bli en kompromiss mellan kriterierna. Vid avvägningar och kompromisser, har 
validitetskriteriet en särställning och skall prioriteras. 
 
 
Stresstest 
 
I traditionell redovisning kvalitetssäkras räkenskaperna av en revisor, som på uppdrag 
av ägarna100, gör revision.  
 
Hur kvalitetssäkras hållbarhetsräkningen och -kalkylerna? Jo, med hjälp av en stresstest.  
 
Stresstesten bygger på principerna om tes (ledningen), antites (opponent) och syntes 
(styrelsen)101 och görs så här: 
 
Ledningen gör hållbarhetsräkningen och -kalkylerna på uppdrag av styrelsen. 
 
Styrelsen utser en opponent. Denne skall vara extern och oberoende av ledningen. 
Opponenten får en rimlig tid på sig för att förbereda oppositionen.  
 
Ledningen är ”respondent”.  
 
Stresstesten får därefter följande principiella utformning: 

1. Ledningen presenterar sitt förslag till hållbarhetsräkning (-kalkyl). 
2. Opponenten presenterar sin granskning. 
3. Ledningen kommenterar opponentens eventuella kritik. 
4. Styrelsen diskuterar ledningens och opponentens synpunkter och fattar beslut 

avseende slutligt innehåll102. 
De viktiga med stresstesten är den systematik, i dialogen mellan ledning och ägare, 
avseende hållbarhetsfrågor, som hållbarhetsräkningen skapar och det lärande detta 
inspirerar till.   
 
 
Rapportfrekvens 
 
Hållbarhetsräkningen förändras inte lika mycket från en månad till en annan som 
resultat- och balansräkningarna. Därför är det kanske frestande att producera 
hållbarhetsräkningen med lägre frekvens än dessa. 
 

                                                        
100 I form av bolagsstämman 
101 Utvecklad av filosofen Hegel 
102 Metoden används på en rad områden i samhället, som alla representerar samma allvar och tyngd som 
frågan om ett företags hållbarhet. Förutom akademisk kvalitetssäkring av forskning (respondent, 
opponent, betygsnämnd) används metoden av rättsväsendet (åklagare, advokat, domstol), inom 
kultursektorn (konstnär, kritiker, publik) och inom politiken (regering, opposition, väljare). Stresstester 
av en hållbarhetsräkning i ett företag bör inspireras av det bästa från vart och ett av dessa områden. 
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Vi rekommenderar dock att hållbarhetsräkningen görs som en del av varje bokslut. 
Syftet är långsiktigheten skall vara minst lika närvarande som kortsiktigheten när 
företagets utveckling analyseras.  
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6. Typfall 
 
I detta kapitel tillämpas hållbarhetsräkningen och -kalkylen på ett antal fingerade 
typfall.  
 
Typfallen har valts och utformats av de personer som arbetar med att utveckla 
hållbarhetsräkningen inom Sustainability Circle. (De har parallellt arbetat med 
autentiska typfall i sina respektive företag och har därifrån skaffat sig konkreta 
erfarenhet).  
 
Typfallen syftar till att illustrera hur tänkandet i denna bok kan tillämpas. De har 
utformats för att vara pedagogiska genom att illustrera det typiska och det renodlade. 
(Ett autentiskt fall presenteras i kapitel 7). 
 
Typfallen omfattar steg 1 till steg 4 i föregående kapitel.  
 
Typfallen är: 

1. Eftersatt underhåll  
2. Investering i överkapacitet 
3. Eftersatt forskning 
4. Hållbara pumpar 
5. Utbildning 
6. Eftersatta investeringar 
7. Säkerhet (safety) 
8. Säkerhet (security) 
9. Mental hälsa 
10. Förbrukning av ändliga naturresurser 
11. Kundrelationer/marknadsutveckling 
12. Nytänkande i ett moget företag 
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Typfall 1: Eftersatt underhåll  
 
 
Orsak (röda markörer):  
 
År -4 hamnade ett företag i en lågkonjunktur. Kortsiktig vinst prioriterades.  
 
Långsiktiga satsningar sköts på framtiden från år -4 till år +1. Därför togs beslut om att 
reducera underhållet. Besparingarna genomfördes från år -4 till år +1 och avsåg 
reduktion av egen underhållspersonal (rad 2) och reduktion av inköpta tjänster (rad 3).  
 
 
Verkan (svarta markörer): 
 
Efter ett år (år -3) föranledde sjunkande driftssäkerhet kompletterande inköp (rad 4) 
från en konkurrent. Dessa ökar från och med år -1 och pågår till år +2.  
 
År +2 inträffar ett haveri och en olycka med starka kopplingar till det bristande 
underhållet. Dessa föranleder produktionsbortfall (rad 5) och akuta reparationer (rad 6) 
samt ökade renoveringskostnader (rad 8).  Effekterna kvarstår år +3. 
 
Dessutom påverkas personalen negativt av den dåligt underhållna miljön (rad 7).  
Företagets rykte som arbetsgivare påverkas negativt (rad 12). Olyckan och den ökade 
sjukfrånvaron påverkar dessutom det omgivande samhället i form av sjukfrånvaro 
(försäkringskassan, rad 15) och sjukvård (landstinget, rad 16).  
 
Kunderna drabbas negativt i form av försämrad leveranssäkerhet (rad 17).  
 
Det eftersatta underhållet får dessutom via ökade utsläpp negativa konsekvenser för 
miljön (rad 20). 
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Rad  -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 ∑ 
            

1 Verifierbara internaliteter:           
2 Underhållspersonal  reduceras + + + + + +     
3 Inköpt underhåll reduceras + + + + + +     
4 Kompletterande inköp från 

konkurrenter 
 - - -- -- -- --    

5 Haveri, olycka, produktionsbortfall       --- ---   
6 Haveri, akuta reparationer       --- ---   
7 Ökad sjukfrånvaro (sjuklön, 

produktionsbortfall) 
 - - -- -- -- -- --   

8 Renoveringskostnader       --- ---   
9 ∑          LCCF 

10            
11 Ej verifierbara internaliteter:           
12 Attraktivitet som arbetsgivare  - - - - --- --- --   
13            
14 Verifierbara externaliteter:           
15 Ökad sjukfrånvaro 

(försäkringskassan) 
 - - -- -- -- -- -- -  

16 Olycka (Landstinget)       -- --   
17 Konsekvenser för kunder  - - - - --- ---    
18            
19 Ej verifierbara externaliteter:           
20 Utsläpp pga misskötta filter  - -- -- -- -- -- ---   
21            
22 ∑ Året           
23 Nuvärde, år 0          LCSV 
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Typfall 2: Investering i överkapacitet 
 
 
Orsak (röda markörer): 
 
Ett företag avser investera i överkapacitet (rad 1, år 0 och år +1) i en befintlig 
industrihamn. 
 
 
Verkan (svarta markörer): 
 
Investeringen skall öka flexibiliteten vid förskjutningar i fartygens ankomst, minska 
sårbarheten i samband med eventuella driftsstörningar samt möjliggöra större 
underhållsinsatser utan att störa driften (rad 3 och 4, från år +2).  
 
Detta skall dessutom möjliggöra mindre miljöbelastningar och minska risken för olyckor 
(rad 13 och 16). 
 
Investeringen förväntas (från och med år +2) minska risken för badwill i samband med 
incidenter (rad 8). 
 
Investeringen kommer att ge positiva sysselsättningseffekter (rad 11 och 12). 
 
Investeringen få positiva effekter på miljön i form av kortare väntetider för fartyg som 
söker sig en kajplats (rad 16), men negativa effekter pga bygge (rad 17) och 
kapacitetshöjning (rad 18). 
 
Buller (rad 19) ökar i samband med bygget (år 0 och år +1) men minskar därefter (från 
och med är +2) tack vare reducerade väntetider. 
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Rad  0 +1 +2 +3 +4 +5-20 ∑ 
         

1 Verifierbara internaliteter:        
2 Investering -- ---      
3 Förseningsavgifter rederier   + + + +  
4 Driftsstörningar egna fabriker   + + + +  
5 ∑       LCCF 
6         
7 Ej verifierbara internaliteter:        
8 Minskad risk för badwill i samband med 

incidenter 
  + + + +  

9         
10 Verifierbara externaliteter:        
11 Ökad sysselsättning bygge ++ ++      
12 Ökad sysselsättning drift   + + + +  
13 Minskad olycksrisk   + + + +  
14         
15 Ej verifierbara externaliteter:        
16 Minskad miljöpåverkan, kortare 

väntetider 
  + + + +  

17 Påverkan naturen pga hamnbygge -- --      
18 Påverkan på naturen pga utbggd hamn - - - - - -  
19 Buller - - + + + +  
20         
21 ∑ Året        
22 Nuvärde, år 0       LCSV 
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Typfall 3: Eftersatt forskning 
 
 
Orsak (röda markörer):  
 
För att rädda den kortsiktiga vinsten under en lågkonjunktur reducerar företaget sina 
forsknings- och utvecklingskostnader under fyra år genom att inte starta nya projekt 
(rad 2, år 0 till +3).  
 
 
Verkan (svarta markörer): 
 
Minskad FoU måste återtas efter besparingsperioden (rad 3, år +4 till år +8). Minskad 
FoU reducerar trots detta långsiktig konkurrenskraft och framtida affärsmöjligheter 
(rad 4, år+3 till +9).  
 
Företagets attraktivitet som arbetsgivare minskar (rad 8) och varar ända till år+5.  
 
Möjligheterna att attrahera investerare och andra strategiska samarbetspartners 
drabbar den egna ekonomin negativt (rad 9, från år +3 till år +9).  
 
Företaget samarbetar med en näraliggande högskola vars forskning drabbas negativt 
från år 0 till år +3 i form av förlorade forskningsanslag på grund av utebliven 
samfinansiering (rad 12).  
 
Detta påverkar dessutom landets rykte som forskningsnation (rad 15). 
 
Den gamla teknik som ersätts senare pga den uteblivna FoU-verksamheten fortsätter att 
belasta miljön (rad 16). 
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Rad  0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 ∑ 
             

1 Verifierbara internaliteter:            
2 Besparing forskning ++ ++ ++ ++        
3 Återhämtning forskning     --- --- --- --- ---   
4 Minskad vinst från försäljning    - --- --- -- -- -- --  
5 ∑           LCCF 
6             
7 Ej verifierbara internaliteter:            
8 Attraktivitet som arbetsgivare - - - - - -      
9 Förlorade strategiska samarbeten    -- -- -- -- -- -- --  

10             
11 Verifierbara externaliteter:            
12 Näraliggande högskola förlorar 

anslag pga utebliven 
samfinansiering 

-- -- -- --        

13             
14 Ej verifierbara externaliteter:            
15 Sveriges rykte som 

industriforskningsnation försämras 
-- -- -- -- -- -- -- -- - -  

16 Gammal teknik lever var och 
belastar miljön mer än ny teknik 

- - - - - - - - - -  

17             
18 ∑ Året            
19 Nuvärde, år 0           LCSV 
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 Typfall 4: Hållbara pumpar 
 
En kommun har hållbarhet som ett av sina kärnvärden. Hållbara pumpar sparar energi. 
Pumparna i kommunens VA-verk börjar orsaka kommunen allt högre energikostnader.  
 
 
Orsak (röda markörer): 
 
VA-verket överväger att byta dagens slit-och-släng-filosofi (alternativ 1) mot en reuse-
filosofi (alternativ 2). Det innebär att dagens nyinvesteringar (alternativ 1, rad 3, år +11) 
ersätts av mindre men mer frekventa ersättningsinvesteringar (alternativ 2, rad 3, år +7 
och +14).  
 
 
Verkan (svarta markörer):  
 
Produktionen (rad 2 i båda alterativen) måste hållas konstant oavsett vilket alternativ 
som används. Alternativ 1 kräver extra investeringar i överkapacitet (rad 4, år +10 och 
år +11) för att klara detta.  
 
Energiförbrukningen är från år +10 något större vid alternativ 1 än 2 (rad 5).  
 
Alternativ 1 ger något högre inkomster från de något mer frekventa utrangeringarna 
(rad 6). 
 
Underhållet förväntas vara det samma i båda alternativen (rad 7). 
 
Alternativ 2 förväntas skapa vissa konflikter internt (rad 11) men också extern goodwill 
(rad 12).  
 
Driftssäkerheten hos kunder blir något sämre med alternativ 2 (rad 15). Den lokala 
sysselsättningen (rad 16) gynnas av alternativ 2.  
 
Alternativ 2 förväntas inspirera andra företag (rad 19) att tillämpa en reuse-filosofi.  
 
Belastningen på naturresurserna (rad 20) blir något lägre vid alternativ 2.  
 
Båda alternativen genererar partikelutsläpp som påverkar natur (rad 22) och 
människor (rad 23) i ungefär lika hög grad.   
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Rad  ALT 1: SLIT OCH SLÄNG 0 +1 +2 … +7 … +10 +11 … +19 +20 ∑ 
1 Verifierbara internaliteter:             
2 Produktion (inkomst)  +++ +++  +++  +++ +++ +++ +++ +++  
3 Investering  ----       ----     
4 Extra investering i 

överkapacitet 
-      - -     

5 Energiförbrukning  ---- ----  ----  ----- ---- ---- ----- -----  
6 Utrangering        +   +  
7 Underhåll     -  -  - - -  
8              
9 ∑            LCCF 

10 Ej verifierbara 
internaliteter: 

            

11 Konflikter internt             
12 Hållbarhetsteknologisk 

goodwill externt 
            

13              
14 Verifierbara externaliteter:             
15 Driftssäkerhet             
16 Lokal sysselsättning             
16              
18 Icke verifierbara 

externaliteter: 
            

19 Inspiration teknisk utveckling             
20 Belastning naturen resurser  -- --  --  -- -- -- -- --  
21 Belastning naturen energi  - -  --  --- - -- --- ---  
22 Partikelutsläpp natur  - -  -  - - - - -  
23 Partikelutsläpp människor (via 

dricksvatten) 
 - -  -  - - - - -  

24              
26 ∑ Året             
26 Nuvärde, år 0, 10%            LCSV 

 
Rad  ALT 2: REUSE 0 +1 +2 … +7 … +10 +11 … +14 … +19 +20 ∑ 

1 Verifierbara 
internaliteter: 

              

2 Produktion (inkomst)  +++ +++  +++  +++ +++  +++  +++ +++  
3 Investering  ----    --     --     
4 Extra investering i 

överkapacitet 
-              

5 Energiförbrukning  ---- ----  ----  ---- ----  ----  ---- ----  
6 Utrangering             +  
7 Underhåll     -  -   -  - -  
8                
9 ∑              LCCF 

10 Ej verifierbara 
internaliteter: 

              

11 Konflikter internt -    -          
12 Hållbarhetsteknologisk 

goodwill externt 
+              

13                
14 Verifierbara 

externaliteter: 
              

15 Driftssäkerhet  - -  -  - -  -  - -  
16 Lokal sysselsättning     +     +     
17                
18 Icke verifierbara 

externaliteter: 
              

19 Inspiration teknisk 
utveckling 

+ + +  +  + +  +  + +  

20 Belastning naturen 
resurser 

 - -  -  - -  -  - -  

21 Belastning naturen energi  - -  -  - -  -  - -  
22 Minskade partikelutsläpp 

natur 
 - -  -  - -  -  - -  

23 Minskade partikelutsläpp 
människor 

 - -  -  - -  -  - -  

24                
25 ∑ Året               
26 Nuvärde, år 0, 10%              LCSV 
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Typfall 5: Utbildning 
 
Orsak (röda markörer):  
 
Ett företag har pga av omfattande företagsekonomisk komplexitet en stor 
ekonomiavdelning. Ekonomiavdelningens personal har hög utbildningsnivå, med 
inriktning mot redovisning, finansiering, IT och skatter.  
 
Marknadsavdelningen utvecklar företagets affärsidé. Hållbarhet är ett allt viktigare 
konkurrensmedel. Marknadsavdelningen, uppbackad av teknisk utveckling och 
produktion, kräver nu att ekonomiavdelningens förståelse för hållbarhetstanken ökar 
och beaktas i det ekonomiska beslutsfattandet och styrningen.  
 
Företaget ger därför företagets controllers en budget för att bredda sitt kunnande på 
hållbarhetsområdet. Denna uppgår till 40 utbildningstimmar per år (rad 2 och 3).  
 
 
Verkan (svarta markörer):  
 
Utbildningssatsningen leder initialt till en växande diskussion dels mellan ekonomerna 
internt, dels mellan ekonomifunktionen och andra funktioner om vad som är ett 
relevant sätt att se på ekonomi (rad 14).  
 
Diskussionerna innebär efter några år att företaget börjar arbeta med 
hållbarhetskalkyler och att företaget efter ytterligare några år börjar utveckla en 
periodiskt återkommande hållbarhetsräkning. Dessa båda verktyg påverkar tänkandet 
och beslutsfattande.  
 
Underhåll (rad 4) och modularisering (rad 5) ökar. Detta leder till ökad driftssäkerhet 
(rad 6) och en ökad teknisk livslängd på anläggningar och inventarier (rad 7).  
 
Företagets rykte som pålitlig leverantör förbättras vilket påverkar såväl pris som volym 
positivt (rad 8 och 9).  
 
Åtgärderna ökar därigenom företagets långsiktighet men också image (rad 13, rad 17) 
på den marknad där hållbarhet får en allt större betydelse. 
 
Företagets åtgärder bildar exempel i samhällsdebatten (rad 20) och påverkar den 
externa miljön positivt (rad 21). 
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Rad  0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 ∑ 
             

1 Verifierbara internaliteter:            
2 Utbildningskostnader -- -- - - - - - - - -  
3 Antal ekonomtimmar -- -- - - - - - - - -  
4 Ökat underhåll  - - - - - - - - -  
5 Investeringar baserade på 

modularisering 
 - - - - - - - -   

6 Driftssäkerhet   + + ++ +++ +++ +++ +++ +++  
7 Högre livslängd anläggningar 

och inventarier, senareläggning 
nyinvesteringar 

  + + + ++ ++ +++ +++ +++  

8 Ökad försäljningsvolym     + + + ++ ++ ++  
9 Högre försäljningspris     + + + ++ ++ ++  

10 ∑           LCCF 
11             
12 Ej verifierbara internaliteter:            
13 Spin off pga positiv publicitet 

(attraktiv arbetsgivare, good 
citizen, etcetera) 

    + + + + + +  

14 Ökad integration mellan 
funktionerna 

+ + + + + + + + + +  

15             
16 Verifierbara externaliteter:            
17 Ökad långsiktig lönsamhet för 

kunderna 
    + + + ++ ++ ++  

18             
19 Icke verifierbara 

externaliteter: 
           

20 Effekter på samhällelig 
hållbarhet 

    + + + ++ ++ ++  

21 Effekter på miljö     + + + ++ ++ ++  
22             
23 ∑ Året            
24 Nuvärde, år 0, 10%           LCSV 
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Typfall 6: Eftersatta investeringar 
 
 
Orsak (röda markörer):  
 
Ett företag har 10 maskiner av en viss typ. Maskinernas ekonomiska livslängd är 10.000 
timmar. Den ekonomiska livslängden uppnås efter i genomsnitt tio år. Traditionellt har 
maskinparken förnyats med 1/10 per år. Företaget överväger nu att skjuta på två års 
investeringar för att förbättra likviditeten (rad 2). 
 
 
Verkan (svarta markörer):  
 
En ökad livslängd försämrar produktivitet (rad 3) och kvalitetsutfall (rad 4).  
 
Underhåll, inte minst det avhjälpande underhållet, ökar (rad 5).  
 
Ett ökat antal haverier stressar personalen och försämrar därmed arbetsmiljön (rad 9).  
 
Företagets leveranssäkerhet påverkas negativt vilket försämrar dess rykte som 
leverantör (rad 10, rad 14 och rad 18).  
 
Äldre maskiner börjar relativt snabbt bli ett såväl säkerhets- (rad 11) som miljöproblem 
(rad 17).  
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Rad  0 +1 +2 +3 +4 +5 ∑ 
         

1 Verifierbara internaliteter:        
2 Senareläggning investeringar +++++ +++++      
3 Produktivitet - -- -- -- -- --  
4 Kvalitetsutfall - -- -- -- -- --  
5 Underhåll - -- -- -- -- --  
6 ∑       LCCF 
7         
8 Ej verifierbara internaliteter:        
9 Arbetsmiljö - -- -- -- -- --  

10 Leveranssäkerhet - -- -- -- -- --  
11 Säkerhet - -- -- -- -- --  
12         
13 Verifierbara externaliteter:        
14 Effekter för kunder - -- -- -- -- --  
15         
16 Icke verifierbara externaliteter:        
17 Miljö - -- -- -- -- --  
18 Effekter för kunder - -- -- -- -- --  
19         
20 ∑ Året        
21 Nuvärde, år 0, 10%       LCSV 
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Typfall 7:  Säkerhet (safety) 
 
 
Orsak (röda markörer) 
 
Ett företag har sedan några år följt upp skadeutfallet för sina anställda. I jämförelse med 
andra företag i branschen är utfallet på genomsnittlig nivå.  Företaget har traditionellt 
haft som policy att uppfylla lagkrav och vad som kan betraktas som praxis. 
 
Detta anses inte längre tillräckligt. Företaget har för avsikt att investera i förbättrad 
säkerhet för sina anställda utöver lagkrav och praxis. 
 
Initialt planeras följande aktiviter: 

• Utbildning (rad 2) 
• Översyn och uppföljning av interna säkerhetsregler, inklusive 

arbetstillståndshantering (rad 4) 
• Bredda säkerhetsarbetet till att också omfatta alla personer som besöker/arbetar 

på företagets område (rad 5). 
o Personlig skyddsutrustning (rad 3) 
o Ej tillåta ensamhetsarbete vid vissa tillfällen (rad 6) 

 
 

Verkan (svarta markörer) 
 
Med detta förväntar sig företaget uppnå följande: 

o Mindre antal skadefall, dvs minskad frånvaro (rad 7, rad 17) 
o Bättre relationer med anställda (rad 12, rad 18) 
o Bli en mera attraktiv arbetsplats (rad 13) 
o Delvis förbättrad kvalitetsutfall i produktion och andra aktiviteter (rad 8, rad 14) 

o Färre driftstörningar 
o Förbättrad produkt 

 
Färre skadade skapar bättre livskvalitet för de anställda (rad 21). 
 
En tillförlitligare produktion minskar de negativa miljöeffekterna (rad 22). 
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Rad  0 +1 +2 +5 +10 ∑ 
        

1 Verifierbara internaliteter:       
2 Utbildning ---- -- -- -- --  
3 Personlig skyddsutrustning --- - - - -  
4 Översuyn och uppföljning av 

säkerhetsregler 
-- -- -- -- --  

5 Utbildningshjälpmedel för externa 
personer  

--- - - - -  

6 Ökad arbetstid för uppdrag utförda av 
externa personer 

-- - - - -  

7  Minskad frånvaro  + ++ ++ ++  
8 Kvalitetsutfall i tillverkningen ++ ++ ++ ++ ++  
9 ∑      LCCF 

10        
11 Ej verifierbara internaliteter:       
12 Bättre relationer med anställda: 

motivation etc 
+ ++ + + +  

13 Attraktiv arbetsgivare    + +  
14 Goodwill: Leverans till kund (hålla tider, 

etc) 
  + ++ ++  

15        
16 Verifierbara externaliteter:       
17 Minskade sjukvårdskostnader  + + + +  
18 Minskade kostnader för 

Försäkringskassan 
 + + + +  

19        
20 Icke verifierbara externaliteter:       
21 Färre skadade, bättre livskvalitet  + + + +  
22 Minskad miljöpåverkan pga tillförlitligare 

produktion 
 + + + +  

23        
24 ∑ Året       
25 Nuvärde, år 0, 10%      LCSV 
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Typfall 8: Säkerhet (security) 
 
 
Orsak (röda markörer) 
 
Ett företag har den senaste tiden haft några inbrott, bränder och befarar 
industrispionage (ett troligt fall för några år sedan). Dessutom har barn kommit in på 
industriområdet och riskerat att skada sig själva och egendom. Man står inför beslut år 0 
att från och med år +1 anlita ett vaktbolag (rad 2) och installera teknisk 
säkerhetsutrustning (rad 7) för att öka säkerheten. 
 
 
Verkan (svarta markörer) 
 
Försäkringspremien, som historiskt varit stigande (år -4 till år 0), sjunker när 
vaktbolaget anlitas (år +1, rad 3).  
 
De historiska självriskerna (rad 4) och egna reparationskostnader (rad 5) samt 
stillestånd (år 0) pga incidenter upphör från år 1. 
 
Företagets intressenter kan känna sig säkrare (rad 11). Faktiska stölder upphör (rad 12) 
liksom risk för stölder (rad 13) av affärshemligheter.  
 
En rad positiva effekter för samhället avseende rättsväsende (rad 16) och sjukvård (rad 
17) uppnås.  
 
Det sänker de allmänna försäkringspremierna generellt (rad 18).  
 
Den allmänna feel good-känslan i samhället stärks (rad 21 och 22). 
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Rad  -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 ∑ 
             

1 Verifierbara internaliteter:            
2 Avgift vaktbolag      --- --- --- --- ---  
3 Försäkringspremie -- -- -- -- --- - - - - -  
4 Självrisk försäkring    - -       
5 Reparationskostnader (som 

försäkringen inte täcker) 
   -- --       

6 Stilleståndskostnader     --       
7 Installation av 

säkerhetsutrustning 
     ---      

8             
9 ∑           LCCF 

10 Ej verifierbara internaliteter:            
11 Känslan av otrygghet sprids 

bland kunder, leverantörer och 
personal.  

 - - -- --       

12 Stöld av affärshemlighet   ---
- 

        

13 Risk för stöld av affärshemlighet 
och företagets utrustning 

- - - - -       

14             
15 Verifierbara externaliteter:            
16 Kostnader för rättsväsendet    -- -- -      
17 Kostnad för räddnings och 

sjukvårdsverksamhet 
   -- --       

18 Lägre försäkringspremier 
generellt 

    -       

19             
20 Icke verifierbara 

externaliteter: 
           

21 Moraliskt sönderfall   - - -- -      
22 Känslan av trygghet i samhället   - - -- -      
23             
24 ∑ Året            
25 Nuvärde, år 0, 10%           LCSV 
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 Typfall 9: Mental hälsa 
 
 
Orsak (röda markörer):  
 
En förvaltning inom äldreomsorgen drabbas ekonomiskt på grund av sjunkande 
skatteintäkter. Den väljer av budgetskäl att öka produktiviteten genom att öka 
arbetsmängden per anställd (rad 2). Cheferna får ett större antal underställda (rad 3). 
 
 
Verkan (svarta markörer):  
 
Personalen måste i allt högre utsträckning prioritera det absolut nödvändiga. Det skapar 
en upplevelse av att möjligheterna till beslut reduceras/elimineras.  
 
Cheferna känner högre lojalitet med arbetsgivarens krav på ekonomisk effektivitet än 
medarbetarna. Den personal som arbetar med de äldre identifierar sig i första hand med 
brukarna (kunderna). Detta ökar spänningarna i organisationen.  
 
Personalen upplever ökad otillfredsställelse avseende den vård som den ger brukarna. 
De växande spänningarna ökar efter ett tag frånvaron (rad 4, 5, 13, 14) och 
personalomsättningen (rad 6).  
 
Dessutom får förvaltningen ett dåligt rykte på arbetsmarknaden vilket försvårar 
rekryteringar av kvalificerad personal (rad 6).  
 
Brukarnas förståelse för personalens situation ökar delvis. Personalen upplevs i hög 
grad av brukarna som vänner. Däremot uppstår en irritation där brukarna och deras 
anhöriga står på ena sidan och förvaltningen och cheferna står på den andra (rad 21 till 
23).  
 
Anhöriga tvingas ta ett större ansvar för omsorgen. Deras sjukfrånvaro kan förväntas 
öka när de upplever sig vara tvungna att lägga mer tid på de äldre (rad 16).  
 
Anhöriga tenderar allt oftare att varna sina vänner och bekanta för den aktuella 
förvaltningen i synnerhet och för kommunal äldreomsorg i allmänhet (rad 10, 19).  
 
Fler brukare söker sig till privata alternativ (rad 20). 
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Rad  0 +1 +2 +3 +4 +5 ∑ 
         

1 Verifierbara internaliteter:        
2 Minskning av personalantal + ++ ++ ++ ++ ++  
3 Övertid chefer -- - - - - -  
4 Sjukfrånvaro - - - - - -  
5 Rehab-kostnader - - - - - -  
6 Rekryteringskostnader - - - - - -  
7 ∑       LCCF 
8         
9 Ej verifierbara internaliteter:        

10 Efterfrågan/kundunderlag - - - - - -  
11         
12 Verifierbara externaliteter:        
13 Sjukfrånvaro - - - - - -  
14 Rehab-kostnader -- -- -- -- -- --  
16 Anhörigas sjukfrånvaro - - - - - -  
17         
18 Icke verifierbara externaliteter:        
19 Efterfrågan, annan kommunal 

äldreomsorg  
- - - - - -  

20 Efterfrågan, privat äldreomsorg + + + + + +  
21 Försämrad livskvalitet, brukare - - - - - -  
22 Försämrad livskvalitet, personal - - - - - -  
23 Försämrad livskvalitet, anhöriga - - - - - -  
24         
25 ∑ Året        
26 Nuvärde, år 0, 10%       LCSV 
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Typfall 10: Förbrukning av ändliga naturresurser 
 
 
Orsak (röda markörer): 
 
Ett företag måste utveckla en ny legering eftersom råvaran till den hittillsvarande 
legeringen förväntas bli en bristvara. Därför startar företaget ett FoU-program (rad 5, år 
+2 till år +6). 
 
 
Verkan (svarta markörer): 
 
Hotet om brist på en fungerande råvara skapar en inledande och växande pessimism hos 
kunder, personal och ägare (rad 11 till 13, år 0 till +3). Genom att vara öppen med 
forskningsresultaten vänds pessimismen till optimism från och med år 5. Dess bättre 
påverkar pessimismen inte försäljningen nämnvärt (rad 1 och 2).  
 
Den nya legeringen kräver investeringar i ny teknik (rad 6) år +4 och +5. 
 
Materialkostnaderna för den gamla legeringen ökar från år +4 (rad 4) trots att det nu 
börjat ersättas med den nya legeringen.  
 
Parallellt tillkommer kostnaderna för att köpa in material till den nya legeringen. 
Kostnaderna förväntas dock  sjunka i pris från år +7 (rad 7) trots ökande volym. 
 
Den nya legeringen förväntas vara skonsammare mot miljön än den gamla (rad 18). 
Miljöbelastningen förvänta minska något från år +5.  
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Rad  0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 ∑ 
              

1 Verifierbara 
internaliteter: 

            

2 + Nyförsäljning +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++  
3 + Försäljning reservdelar ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++  
4 - Material gammal legering - - - - -- -- -- -- --- ---   
5 - FoU ny legering 0 0 ---- ---- ---- --- --      
6 - Investering ny teknik     -- ----       
7 - Material  ny legering      -- -- - - -   
8 ∑            LCCF 
9              

10 Ej verifierbara 
internaliteter: 

            

11 +Pessimism/optimism hos 
kunder 

- - -- -- 0 + ++ ++ ++ ++ ++  

12 +Pessimism/optimism hos 
personal 

- - -- -- 0 + ++ ++ ++ ++ ++  

13 +Pessimism/optimism hos 
ägare 

- - -- -- 0 + ++ ++ ++ ++ ++  

14              
15 Verifierbara 

externaliteter: 
            

16              
17 Icke verifierbara 

externaliteter: 
            

18 Miljöbelastning -- -- -- -- -- - - - - - -  
19              
20 ∑ Året             
21 Nuvärde, år 0, 10%            LCSV 
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Typfall 11: Kundrelationer/marknadsutveckling 
 
 
Ett företag säljer elektriska komponenter. Företaget har traditionellt arbetat genom 
återförsäljare. Det omfattande återförsäljarnätet har inneburit att företaget varit dyrare 
än konkurrenter med sämre återförsäljarnätverk men har kompenserat detta genom att 
ge kunderna personlig service.  
 
Konkurrenterna inför i snabb takt nu elektroniska system som innebär att kunderna 
kopplas samman med leverantörerna så att alla beställningar kan göras elektroniskt och 
så att leverans sker med hjälp av bud. Detta innebär att konkurrenterna snabbt blivit 
ännu billigare. Företaget förlorar sedan år -1 försäljning (rad 2). 
 
 
Orsak (röda markörer): 
 
Företaget bestämde sig år -1 för att snabbt utveckla ett elektroniskt försäljnings- och 
leveranssystem (rad 4) och finansiera detta genom att avveckla sina filialer (rad 3). 
 
 
Verkan (svarta markörer): 
 
Åtgärden innebär att den egna lagerhållningen (rad 6) minskar från år 0. Däremot 
tillkommer egna distributionskostnader (rad 5). 
 
Åtgärden innebär en ökad risk för förlorade kunder från och med år -1 pga en eventuellt 
upplevd sämre service (rad 10). Kunderna måste dessutom börja arbeta med ett 
elektroniskt beställningssystem (rad 15, år 0 och år +1).  
 
Samtidigt sparar kunderna tid med det nya beställningssystemet (rad 13) och kan 
reducera sina transport- (rad 14) och lagerhållningskostnader (rad 16).  
 
Den egna försäljningen ökar tack vare de nya rutinerna från år +2 (rad 2). 
 
De totalt sett minskade transporterna minskar belastningen på miljön (rad 19). 
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Rad År: -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 ∑ 
          

1 Verifierbara internaliteter:         
2 Försäljning +++ +++ ++ ++ + ++ +++  
3 Kostnad för återförsäljarkontor -- -- -- --     
4 Utveckling elektroniskt system   -- -- -  -  
5 Distribution    -- -- -- --  
6 Lagerhållning, egen -- -- -- - - - -  
7 ∑        LCCF 
8          
9 Ej verifierbara internaliteter:         

10 Risk för förlorade kunder   - - - - -  
11          
12 Verifierbara externaliteter:         
13 Kunderna sparar tid - - -      
14 Färre transporter, effekt för kunden -- -- -- - - - -  
15 Kunden måste investera i ett elektroniskt beställningssystem    -- -    
16 Lagerhållning, kunder -- -- -- - - - -  
17          
18 Icke verifierbara externaliteter:         
19 Färre transporter, effekt på miljön -- -- -- - - - -  
20 ∑ Året         
21 Nuvärde, år 0, 10%        LCSV 
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Typfall 12: Nytänkande i ett moget företag 
 
 
En bransch präglas av ökad global konkurrens. Allt fler konkurrenter erbjuder hög 
kvalitet till lägre kostnad.  
 
 
Orsak (röda markörer): 
 
Företaget bestämmer sig för att dess designkunnande (rad 4) är dess viktigaste styrka 
och att genom satsning på detta etablera sig i fler marknadsnischer (rad 3). Samtidigt 
köps produktionen från en underleverantör i ett lågkostnadsland (rad 10, rad 9). 
 
 
Verkan (svarta markörer): 
 
Den nya profilen måste marknadsföras (rad 6). Försäljningen ökar (rad 2 och 3). 
 
Flytten orsakar uppsägningslön, skrotning, försäljning av utrustning (rad 7, rad 8).  
 
Företaget måste utveckla sin beställarkompetens (rad 5).  
 
Logistikkostnaderna ökar (rad 11). Färdigvarulagren måste byggas ut för att klara en 
rimlig leveranssäkerhet (rad 12).  
 
Företaget förlorar samtidigt flexibilitet genom beroendet av den utländska leverantören 
(rad 20). 
 
Nedläggningen av den egna produktionen skapar badwill bland personal (rad 17) och 
hos allmänheten (rad 18) i regionen. Arbetslösheten ökar på den egna orten pga friställd 
produktionspersonal (rad 23, rad 24).  
 
Satsningarna på design ökar väsentligt (rad 4, rad 19). 
 
Satsningen på design skapar goodwill i samhället (rad 19) och bidrar till att inspirera 
andra att arbeta med design (rad 28). 
 
Importen genererar ökad belastning på miljön (rad 29 och rad 30). Lågkostnadslandets 
ekonomi stimuleras (rad 25). 
 
Ledningen bedömer att endast de kommande fem åren kan värderas. Kolumnen ”…” 
representerar tiden därefter. 
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  0 +1 +2 +3 +4 +5 … ∑ 
          

1 Verifierbara internaliteter:         
2 Försäljning befintliga marknader    + ++ +++ +++  
3 Försäljning nya marknader    + + ++ +++  
4 Design (lön, tjänster, lokaler, 

utrustning) 
--- --- --- --- --- --- ---  

5 Utbildning av befintlig personal  -- -- - - - - -  
6 Marknadsföring av ny profil  --- --- -- -- - - -  
7 Försäljning av utrustning +        
8 Försäljning av lokaler och mark, 

uppsägingslön 
++        

9 Utbetalningar för producerade 
varor 

 +++ +++ +++ +++ +++ +++  

10 Etablera relation ny leverantör --- -- -      
11 Logistik   - - - - - -  
12 Investering i färdigvarulager  --       
13 Produkter i arbete  +       
14 ∑        LCCF 
15          
16 Ej verifierbara internaliteter:         
17 Badwill nedläggning produktion 

befintlig personal  
- -       

18 Badwill nedläggning produktion 
samhälle 

- -       

19 Goodwill design samhälle   + + + + ++  
20 Risker för förlust av immateriella 

värden  
 - - - - - -  

21          
22 Verifierbara externaliteter:         
23 Arbetslöshet egen personal --- --- -- -     
24 Arbetslöshet underleverantörer -- -- -      
25 Stimulans av ekonomin i 

lågkostnadslandet 
++ ++ ++ ++ ++ ++ ++  

26          
27 Icke verifierbara externaliteter:         
28 Kompetensbidrag samhället ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++  
29 Miljöeffekter produktion - - - - - - -  
30 Miljöeffekter transporter - - - - - - -  
31          
32 ∑ Året         
33 Nuvärde, år 0, 10%        LCSV 
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7. Praktikfall: Copenhagen Malmö Port 
 
Inom ramen för Sustainability Circle pågår arbetet med ett tiotal autentiska 
hållbarhetsräkningar och -kalkyler. I detta kapitel presenteras ett av dessa.  
 
Det avser investeringar alternativt underhåll av så kallade straddle carriers. En straddle 
carrier är ett fordon som används för att lyfta och förflytta containers i containerhamnar.  
 
Föraren sitter högt placerad så att han eller hon kan se containerns hela närområde.  
 
Copenhagen Malmö Port AB (CMP) driver hamnarna i Köpenhamn och Malmö. Företaget 
är därmed en av de största hamn- och terminaloperatörerna i Norden. 
 
Caset presenteras här, i stort sett, som det presenterades för ledningen i november 2015, 
men med alla värden ändrade.  
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Sammanfattning och förslag till beslut 
 
Detta case avser CMP:s strategi avseende investeringar i/underhåll av straddle carriers 
(SC’s). 
 
Vi har utvärderat fyra handlingsalternativ. 
 
För varje alternativ har vi beräknat dess 

• Life Cycle Cash Flow (LCCF) 
• Life Cycle Sustainability Value. (LCSV) 

 
Detta har resulterat i följande värden (enhet: MDKK): 
 

Handlingsalternativ: LCCF LCSV 
Alt 1: Köp fem nya maskiner -13,5 -18,9 
Alt 2: Renovera de sex äldsta maskinerna +13,5 -5,0 
Alt 3a: Akutrenovera nu, investera senare +4.5 -7,8 
Alt 3b: Akutrenovera nu, renovera senare. +13,0 -8,5 

 
 
Alternativ 1: Att besluta om förnyelse av maskinparken innan vi fattat beslut om SC´s 
ska användas efter 2020, är det avgjort sämsta alternativet. Det beror till stor del på det 
väldigt låga restvärdet på maskinerna. 
 
Alternativ 2: Alternativet innebär att vi genomför en planerad renovering av de 
befintliga maskinerna, med avsikt att kunna köra med dessa fram till och med 2020. 
Detta alternativ ger högst LCCF och högst LCSV. 
 
Alternativ 3a: Att reparera maskinerna ad-hoc, givet att ett positivt beslut om 
investering fattas (dec 2016), är inte lika lönsamt (LCCF) eller lika hållbart (LCSV) som 
alternativ 2. Alternativet innehåller ett substantiellt restvärde i de nya maskinerna per 
2020. 
 
Alternativ 3b: Alternativet innebär att reparera maskinerna ad-hoc, fram till beslut 
fattas (dec 2016) om att SC´s ska användas även efter 2020, vilket då leder till att en 
planerad renovering inleds.  
 
Styrelsen föreslås välja alternativ 2, eftersom det alternativet både ger den bästa 
lönsamheten (LCCF) och hållbarheten (LCSV). 
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Inledning 
 
CMP konkurrerar på marknaden, bland annat med hjälp av satsningar på hållbara 
lösningar, se utdrag ur miljöpolicyn: 
 
”Vi på Copenhagen Malmö Port AB (CMP) skapar konkurrenskraftiga förutsättningar för 
våra kunder genom att arbeta utifrån ett holistiskt perspektiv. Detta gör vi genom att 
skapa balans mellan ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. En hållbar utveckling 
är en viktig del av vårt CSR-arbete.” 
 
Hållbarhet definieras (av bland annat FN) som att vår tids utveckling måste lägga 
grunden till kommande generationers utveckling. Naturen, mänskligheten och ekonomin 
är alla ömsesidigt beroende av varandra och måste, enligt FN, alltid beaktas. 
 
Hållbar utveckling kan lägga grunden för en långsiktig konkurrenskraft, kundvärde och 
säkerställande av arbetstillfällen. Hållbarheten förverkligas genom ”bottom-up”-
satsningar, bland annat genom utveckling, investeringar i och underhåll av teknik på ett 
långsiktigt klokt sätt. 
 
Beslut avseende sådan teknik måste fångas i de ekonomimodeller som används som 
beslutsstöd. Traditionella ekonomimodeller som resultat- och balansräkningarna har 
visat sig begränsat effektiva i ett hållbarhetsperspektiv. De fokuserar ofta i för stor 
utsträckning (a) på hur verksamheten går kortsiktigt och (b) beaktar bara verifierbara 
internaliteter. De traditionella beslutstöden behöver kompletteras för att spegla en 
större del av ekonomin i ett längre perspektiv. 
 
Därför har tankesmedjan Sustainability Circle, där CMP är medlem, utvecklat en 
hållbarhetsräkning och en hållbarhetskalkyl (…) 
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Case:  
 
CMP står inför beslut om investeringar vs underhåll av sex ålderstigna straddle carriers. 
Beslutet kompliceras av att CMP överväger att inom kort bygga en ny terminal och att 
behovet av straddle carriers därmed är okänt. 
 
CMP tror på att hållbar utveckling är ett begynnande konkurrensmedel och kommer att 
spela än större roll i framtiden. Samhället i stort går mot att värdera fler aspekter av de 
beslut vi fattar idag, för att säkra den långsiktighet som emellanåt fått stå tillbaka. 
 
Hamnen har ett gott förtroendekapital bland sina kunder, och det är viktigt att förvalta 
detta inklusive license to operate. 
 
Nuvarande terminal finns i ytterligare fem år. CMP förbereder sig för att ta beslut om en 
ny terminal efter dessa fem år. Behovet av straddle carriers i denna nya terminal är 
ännu inte utrett. Därför skall beslutet nedan tas så att straddle carriers nedan kan 
avvecklas efter 5 år. 
  
 
Objekten:  
 
CMP har tio straddle carriers. Sex av dem är åldersstigna. Tre av dessa är avskrivna. Tre 
är inte avskrivna. Tre maskiner är mer än 10 år gamla vilket innebär att leverantören 
inte längre garanterar service och reservdelar. 
 
CMP måste nu fastställa en utbytesstrategi som är bättre underbyggd än tidigare. 
Tidigare strategier har varit att byta straddle carriers efter 10.000 timmar. Det finns ett 
beslut (sedan sommaren 2014) att byta maskinerna efter 13.000 timmar alternativt 7 
år.  
 
Om detta beslut skall följas så borde samtliga sex ålderstigna maskiner nu bytas ut mot 
fem nya. Det är eventuellt inte möjligt/hållbart. Därför måste beslutssituationen 
utvärderas på nytt.  
 
 
Beslutsalternativ: 
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Alternativ 1: Byt samtliga sex nuvarande föråldrade maskiner mot fem nya. 
Akutrenovera dessa till dess att de nya maskinerna kommer om ett år.  

 
Beslut tas i december 2015. Leverantör av nya maskiner är pålitliga avseende 
leveranssäkerhet. Leveranstiden är sex månader. Upphandlingsprocessen tar sex 
månader. Nya maskiner levereras i så fall i december 2016. En ny maskin kostar cirka 10 
MDKK.  
 
Akutrenovering innebär att motorer och växellådor måste bytas ut efterhand som de 
havererar. Det finns två motorer och två växellådor i varje maskin. Det är sannolikt att 
hälften av dessa måste bytas, dvs 6 motorer och 6 växellådor. Om den motor som byts ut 
fortfarande fungerar kan den bytas mot en nyrenoverad motor för 200.000, annars inte. 
En renoverad motor (utan motor i retur) kostar i så fall 400.000. Samma logik gäller 
växellådorna. Av de sex motorerna borde fyra bytas redan nu (hösten 2015) och 
ytterligare två före december 2016.  
 
De nya maskinerna förväntas ha en teknisk/ekonomisk livslängd på sju år men säljs 
efter 5 år för totalt 0,8 msek. Gamla och nya maskiners produktivitet förväntas vara den 
samma.  
 
Nya maskiner är miljövänligare. Dieselförbrukningen minskar med 30% och 
emissionerna följer stage IIIB jämfört med nuvarande stage IIIA. De gamla maskinerna 
har betydligt fler potentiella läckageställen än nya. Oljevolymen i de gamla maskinerna 
är 800 liter och i de nya 80 liter, vilket innebär minskad konsekvens vid läckage. De nya 
maskinerna förbättrar arbetsmiljön (mera ergonomisk hytt/mjukare i sina rörelser, 
betjäning/automatik, mindre buller och vibrationer). Det bör minska sjukfrånvaron 
något. Nya maskiner stör omvärlden mindre tack vare lägre buller.  
 
De nya maskinerna kräver mindre underhåll än de gamla. Kostnadsminskningen av 
förebyggande underhåll uppgår till 50% beroende färre (från sex till fem) och nyare 
maskiner. Underhållspersonal behöver inte arbeta lika mycket övertid. 
 
Några kunder efterfrågar en viss lägsta investeringstakt för att CMP skall uppfattas som 
en seriös och långsiktig partner.  
 
Nya maskiner har en inbyggd automatik som minskar risken för skador på såväl gods 
som maskiner. Skador gods och skador på maskiner minskar med de nya maskinerna. 
 
Nya maskiner stärker CMP:s miljöprofil. 
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Alternativ 1 
Mdkk, kalkylränta: 10% 

2016 2017 2018 2019 2020 Nuvärde 2015 

Verifierbara internaliteter:       
Intäkt 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4  
Investering (5 x 10 mdkk) -50,0      
Akutrenovering -3,8      
Restvärde     0,8  
Bränsle -3,7 -2,7 -2,7 -2,7 -2,7  
Sanering oljeutsläpp -0,2 0 0 0 0  
Tvättning -0,2 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  
Sjukfrånvaro -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2  
Förebyggande underhåll -1,0 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5  
Skador maskiner -1,2 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7  
Skador containers och gods -1,0 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7  
∑ LCCF      -13,5 
       
Ej verifierbara internaliteter:       
Varumärke kunder 0 0,7 0,3 0 0  
Varumärke miljöopinion 0 0,5 0,5 0,3 0,2  
Varumärke personal 0 0,2 0,2 0,2 0,2  
Handlingsfrihet 0 0,2 0,2 0,2 0,2  
       
Verifierbara externaliteter:       
Sjukfrånvaro 0 0,3 0,3 0,3 0,3  
Skador gods 0 0,2 0,2 0,2 0,2  
       
Ej verifierbara externaliteter:       
Koldioxid (CO2) -1,4 -0,9 -0,9 -0,9 -0,9  
Kvävedioxid (NOx) -1,8 -0,8 -0,8 -0,8 -0,8  
Kolväte (HC) 0 0 0 0 0  
Partiklar (PM) -0,5 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4  
Oljeutsläpp -0,2 0 0 0 0  
Buller 0 0 0 0 0  
       
∑ LCSV      -18,9 
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Alternativ 2: Renovera de sex äldsta så att de klarar fem år till.  
 

Detta har aldrig prövats tidigare varför effekterna är svåröverblickbara. CMP tar alltså 
en okänd risk.  
 
En sådan renovering tar 2 månader per maskin. Renoveringarna måste göras i sekvens 
så att den totala kapaciteten upprätthålls. Om det skulle visa sig att underhållsbehovet 
är så akut att detta inte går måste CMP sänka sin servicenivå och produktion. Det går 
inte att hyra eller låna maskiner tillfälligt.  
 
Följande komponenter måste med säkerhet bytas: motoror, växellåder, styr- och 
lyftutrustning. Leverantören måste tillfrågas avseende övriga eventuella åtgärder. Det 
finns en risk att följande komponenter måste bytas: stålkonstruktioner, balkar, 
säkerhetssystem.  Vart 10:e år skall en kran enligt dansk lagstiftning inspekteras av 
oberoende inspektörer. Då skall även balkar och stålkonstruktioner livslängdsbedömas. 
Risken är stor att CMP åläggs dyra och oväntade åtgärder.  
 
De gamla maskinerna kommer att orsaka fortsatt höga utsläpp, erbjuda en fortsatt 
sämre arbetsmiljö och försämrar hamnens varumärke avseende vilja till investeringar 
och miljö. 
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Alternativ 2 
Mdkk, kalkylränta: 10% 

2016 2017 2018 2019 2020 Nuvärde 2015 

Verifierbara internaliteter:       
Intäkt 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4  
Investering 0      
Akutrenovering 0 -0,3 -0,8 -1,4 -1,7  
Restvärde       
Planerad renovering -10      
Bränsle -3,7 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7  
Sanering oljeutsläpp -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2  
Tvättning -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2  
Sjukfrånvaro -0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,6  
Förebyggande underhåll -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0  
Skador maskiner -1,2 -1,2 -1,2 -1,2 -1,2  
Skador containers och gods -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0  
∑ LCCF      -13,5 
       
Ej verifierbara internaliteter:       
Varumärke kunder 0 -0,2 -0,3 -0,7 -0,8  
Varumärke miljöopinion 0 0 -0,2 -0,3 -0,5  
Varumärke personal -0,3 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3  
Handlingsfrihet 0 0 0 0 0  
       
Verifierbara externaliteter:       
Sjukfrånvaro 0 0 0 0 0  
Skador gods 0 0 0 0 0  
       
Ej verifierbara externaliteter:       
Koldioxid (CO2) -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4  
Kvävedioxid (NOx) -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8  
Kolväte (HC) 0 0 0 0 0  
Partiklar (PM) -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5  
Oljeutsläpp -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2  
Buller 0 0 0 0 0  
       
∑ LCSV      -5,0 
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Alternativ 3: Akutrenovera de sex äldsta maskinerna så att de klarar 2,5 år till.  
 

2016 vet vi om det kommer att behövas straddle carriers i den nya terminalen.  
 
Om beslutet då blir: ja (alt 3a), så investerar vi i nya sådana från 2017.  
 
Om beslutet då blir: nej (alt 3b), genomförs en planerad renovering så att gamla straddle 
carriers kan behållas till 2020.  
 
Akutrenoveringar innebär att renovering görs oplanerat.  
 
Även detta alternativ innebär att CMP rör sig in på outforskad mark. Så gamla maskiner 
har ännu inte använts. Alternativ 3 är beroende av underhållsavdelningens prestation 
(begränsat support från leverantören, akut, högre kostnader för reservdelar, övertid, 
tidsomfattning). Leverantören garanterar service och reservdelar i 10 år. Det finns en 
risk vi går över 10-årsgränsen och att CMP behöver reservdelar som inte går att köpa. I 
så fall måste underhåll använda icke originaldelar.  
 
Alt 3 kan ses som alt 2 fast i 2,5 år. Fler oplanerade stillestånd ökar risken för att flera 
maskiner måste underhållas samtidigt. Det försämrar service- och produktionskapacitet, 
i värsta fall drastiskt. Detta kan drabba hamnens varumärke som leverantör. 
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Alternativ 3a,  
Mdkk, kalkylränta: 10% 

2016 2017 2018 2019 2020 Nuvärde 2015 

Verifierbara internaliteter:       
Intäkt 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4  
Investering 0 -50,0     
Akutrenovering -3,8 -2,0     
Restvärde     28  
Bränsle -3,7 -3,0 -2,7 -2,7 -2,7  
Sanering oljeutsläpp -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2  
Tvättning -0,2 -0,1 -0,0 -0,0 -0,0  
Sjukfrånvaro -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2  
Förebyggande underhåll -1,0 -1,0 -0,5 -0,5 -0,5  
Skador maskiner -1,0 -1,0 -0,7 -0,7 -0,7  
Skador containers och gods -1,0 -1,0 -0,7 -0,7 -0,7  
∑ LCCF      4,5 
       
Ej verifierbara internaliteter:       
Varumärke kunder 0 0,5 0,3 0 0  
Varumärke miljöopinion 0 0 0,5 0,5 0,3  
Varumärke personal -0,3 -0,3 0,2 0,2 0,2  
Handlingsfrihet -0,3 -0,3 0,2 0,2 0,2  
       
Verifierbara externaliteter:       
Sjukfrånvaro -0,7 -0,7 -0,3 -0,3 -0,3  
Skador gods -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2  
       
Ej verifierbara externaliteter:       
Koldioxid (CO2) -1,4 -1,1 -0,9 -0,9 -0,9  
Kvävedioxid (NOx) -1,8 -1,2 -0,8 -0,8 -0,8  
Kolväte (HC) 0 0 0 0 0  
Partiklar (PM) -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5  
Oljeutsläpp -0,2 0 0 0 0  
Buller 0 0 0 0 0  
       
∑ LCSV      -7,8 
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Alternativ 3b,  
Mdkk, kalkylränta: 10% 

2016 2017 2018 2019 2020 Nuvärde 2015 

Verifierbara internaliteter:       
Intäkt 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4  
Investering 0      
Akutrenovering -3,8 -2,0 -0,3 -0,8 -1,4  
Restvärde     0  
Planerad renovering 0 -6,7     
Bränsle -3,7 -3,7 -3,7 -3,7 -3,7  
Sanering oljeutsläpp -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3  
Tvättning -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2  
Sjukfrånvaro -0,3 -0,3 -0,5 -0,5 -0,7  
Förebyggande underhåll -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0  
Skador maskiner -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0  
Skador containers och gods -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0  
∑ LCCF      +13,0 
       
Ej verifierbara internaliteter:       
Varumärke kunder 0 0 -0,2 -0,3 -0,7  
Varumärke miljöopinion 0 0 0 -0,2 -0,3  
Varumärke personal -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,3  
Handlingsfrihet 0 0 0 0 0  
       
Verifierbara externaliteter:       
Sjukfrånvaro -0,7 -0,7 -0,7 -0,7 -0,7  
Skador gods -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3  
       
Ej verifierbara externaliteter:       
Koldioxid (CO2) -1,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,4  
Kvävedioxid (NOx) -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -1,8  
Kolväte (HC) 0 0 0 0 0  
Partiklar (PM) -0,5 -0,5 -0,5 -0,5 -0,5  
Oljeutsläpp -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2  
Buller 0 0 0 0 0  
       
∑ LCSV      -8,5 
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8. Att gå vidare 
 
Därmed är det dags att summera och gå vidare. 
 
Låt mig börja med summeringen: 

1. Vi måste förändra vår syn på förhållandet mellan ansvar, tid och rum. Vårt ansvar 
omfattar flera generationer framåt. Och, vi påverkar hela världen och dess natur.  

2. Vi måste ta till oss hållbar teknik så att vi gör ”verkstad” av hållbarhetsarbetet.  
3. Vi måste förändra ekonomisk styrning och beslutsfattande så att hållbar teknik får 

den chans som v förtjänar. Hållbarhetsräkningar och -kalkyler fyller en sådan 
funktion. 
 

Hur går vi vidare? Förändringsprocesser är svåra och tar lång tid103. Därför kräver 
förändringsarbete uthållighet.  
 
 
Idéns livscykelkurva 
 
Idéer föds, lever och dör104. Det illustreras av livscykelkurvan i illustration 19. Den kan 
delas in i fem faser. 
 
 

 
 
Illustration 19: Idéns fem faser 

 
Den första kallas spjutspetsfasen. Under denna fas föds idén. Nästan inget konkret 
händer. Idén måste förädlas och förankras innan den kan realiseras. Det tar tid. Tiden är 
ofta en prövning för de inblandade. I takt med att idén vinner anhängare och 
förespråkare införs den.  
 

                                                        
103 Hållbarhetsräkningen är ny. Därför måste vi lära oss av andra exempel. Vilka av dessa som är relevanta 
är svårt att veta. Förhoppningsvis skall detta kapitel skrivas om med hållbarhetsräkningen som exempel 
någon gång i en snar framtid. 
104 Kapitlet är inspirerat av Moore, G A; Crossing the Chasm; 2nd edition; Capstone; 1999 
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Nästa fas kallas tillväxtfasen. Förespråkarna blir allt fler och värvar anhängare. Nytta och 
resultat visar sig för första gången.  
 
Den tredje fasen kallas tidig mognadsfas. Tillväxten fortsätter och är hög även om 
ökningstakten så småningom börjar avta. Idéns avkastning är god. Det finansierar den 
fortsatta expansionen. 
 
Den fjärde fasen kallas sen mognadsfas. Volymerna är stora. Ökningstakten börjar dock 
avta. Idéns avkastning är ofta högre än tidigare vilket beror på att idén inte längre 
utvecklas. Den kräver därför inte nya investeringar. Anhängare ansluter ofta av egen 
kraft.  
 
Den femte fasen kallas avvecklingsfasen. Idén ”sjunger på sista versen”.  
 
 
Från negativ till positiv 
 
De som berörs av nya idéer, aktörerna, kan delas in i positiva och negativa. De positiva 
aktörerna bejakar idén och driver den framåt. De negativa är passiva eller ”motarbetar” 
idén.  
 
Få är renodlat positiva eller negativa. Nästan alla börjar sin relation till nya idéer som 
negativa för att, under resans gång, byta sida och bli positiva.  
 
Övergången från negativ till positiv är trög. Det har sina förklaringar. Vi lever i en tid där 
det mesta förändras. Utmaningar, krav på nytänkande och inlärning är enorma. Vi ställs 
inför mängder med svåra och jobbiga val. Risken att välja fel är stor. Det känns 
obehagligt. Även om vi inser nödvändigheten av förändringar skyddar vi oss från kraven 
på att välja.  
 
I takt med att de gamla lösningarna visar sig bli allt sämre och de nya lösningarna verkar 
allt vettigare förbereder vi oss för övergången från negativ till positiv. Denna övergång 
inträffar dock på olika ställen i livscykelkurvan för olika personer. Det beror på våra 
gener, tidigare erfarenheter och påverkan från miljön.  
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Illustration 20: Idéns aktörer 

 
I spjutspetsfasen är de positiva - innovatörerna - få men entusiastiska. De är visionärer 
och litar på sig själva. De vill vara med när den nya idéen utformas. Innovatörerna drivs 
av att få göra något bättre. Nyheter och stora förändringar är, för en innovatör, mer 
spännande än en ny version av en gammal idé.  
 
Om idén visar sig hålla blir innovatörerna missionärer. Många av dem ser idén som sin. 
De har ju ”köpt” den. Varje ny anhängare upplevs som en personlig framgång. 
Innovatörerna vet att det är nödvändigt med många anhängare om idén skall bli 
verklighet.  
 
De negativa i spjutspetsfasen hoppas att idéerna bara är en fluga, en nyck. De ignorerar 
befintliga problem för att slippa lyssna på de nya idéerna. Om de pressas försöker de se 
riskerna som större än möjligheterna. Det invanda känns tryggare än det möjliga. 
Krävande förändringsarbete kastar skuggor över det möjliga resultatet av 
förändringarna.  
 
I tillväxtfasen har ”den begynnande nycken” visat sig vara mer än en nyck. De positiva 
får allt större självförtroende och blir aktivare.  
 
De som övergår till att vara positiva i denna fas kallas early adopters. De är, till skillnad 
från innovatörerna, ofta mer intresserade av vad idén kan åstadkomma, än av idén som 
sådan. De kan beskrivas som intuitiva pragmatiker, snarare än som idealister. Dessutom 
finns nu de första prototyperna av idén, vilket underlättar förståelsen av den.  
 
Det gäller, för den som vill övertyga, att förstå early adopters mål. Bidrar idén till 
förverkligandet av dessa mål? I så fall säger early adopters ofta ja.  
 
Early adopters tar, i likhet med innovatörerna, gärna stora steg. De gillar utveckling. 
Marginella förbättringar av en gammal idé väcker begränsat intresse. Early adopters har 
bråttom. De tänker i termer av ”strategiska fönster”. Det gäller att ta vara på tillfället. De 
tror därför ofta på ett ”first mover advantage”.  
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Det blir nu allt svårare för de fortfarande negativa att förtränga idén. En vanlig reaktion 
från dem är att försöka förlöjliga den. Det fungerar i detta läge sällan bra. 
 
Under den tidiga mognadsfasen har de positiva fått ytterligare kraft. De blir snabbt allt 
fler och börjar närma sig en punkt där de är i majoritet. Idéerna tillämpas i allt större 
omfattning. Det är lätt att visa på fungerande exempel. Och på att de som tagit till sig 
idén gynnas.  
 
De som nu byter, från negativ till positiv, kallas den tidiga majoriteten. Denna vill inte bli 
betraktade som bakåtsträvare. Och, är rädda att tvingas vända ”under galgen”. Den 
tidiga majoriteten behöver förebilder och föregångarna börjar nu bli allt fler. Risken 
med att vara positiv är därmed inte längre så stor.  
 
Många inväntar alltid denna fas. De eftersträvar medvetet ett så kallat ”second mover 
advantage” och bygger på att det känns tryggt att låta andra ta de initiala problemen.  
 
I den sena mognadsfasen utgör de positiva en växande majoritet. De som först nu 
ansluter till idén kallas den sena majoriteten.  
 
Den sena majoriteten är anhängare av tanken på ett ”late mover advantage”. Risk är ett 
viktigt ord i den sena majoritetens tänkande. Och, risken är nu så liten den någonsin kan 
bli. Likasinnade erbjuder trygghet. Det är dessutom nästan omöjligt att vara mot något 
som en växande majoritet tycker är bra och som bevisligen fungerar. Det går så att säga 
inte att ”åka med häst och vagn på en motorväg”, hur mycket man egentligen än vill…”.  
 
Det är lätt för den sena majoriteten att ta referenser, få hjälp och köpa service.  
 
Den sena majoriteten går från negativ till positiv i tystnad. Det har ganska låg status, i 
vårt samhälle, att vända och bli positiv så här sent.  
 
Kvarvarande negativa börjar nu bli sällsynta. De märks knappt. Några ytterst få, 
fundamentalisterna, förblir negativa och gör sig i allmänhet osynliga för att till sist dö ut. 
Ett ”to late mover advantage” visade sig inte finnas. 
 

* * * 
 
Det är svårt att veta hur många som övergår från att vara negativa till positiva under 
respektive fas. En tumregel är dock att en tredjedel växlar förhållningssätt under den 
tidiga mognadsfasen och ytterligare en tredjedel under den sena mognadsfasen. Två 
tredjedelar byter därmed från negativ till positiv under de båda mognadsfaserna.  
 
Den sista tredjedelen fördelar sig mellan tillväxt- och avvecklingsfaserna. De som är 
positiva redan under spjutspetsfasen är ytterst få.  
 
Det är sammanfattningsvis rimligt att anta att ungefär hälften av oss kan sägas gilla 
utveckling. 
 



 123 

Forskning105 på amerikanska jordbrukare på 1950-talet visade på följande samband 
avseende viljan att ta till sig nya idéer: 

• Innovatörer hade större gårdar, högre utbildning, var rikare och mer 
riskorienterade än genomsnittet. 

• Early adopters var yngre, bättre utbildade, hade ofta offentliga ledaruppdrag, 
men var mindre förmögna än genomsnittet. 

• Den tidiga majoriteten var försiktigt konservativa, något lägre utbildade, men 
aktiva i samhället och utövade ett större inflytande i de nätverk i vilka de deltog 
än genomsnittet. 

• Den sena majoriteten var äldre, lägre utbildad, tydligt konservativ och mindre 
socialt aktiv än genomsnittet. 

 
Vad som sagts ovan är dessutom beroende av en rad andra faktorer:  
 
För det första; hur ny är idén? En ny version av en gammal idé är naturligtvis tråkigare 
men lättare att ta till sig än en helt ny idé.  
 
För det andra; hur långt förväntas det vara mellan ”sådd och skörd”? Snabba resultat är 
för de flesta mer attraktiva än resultat som de måste vänta på.  
 
För det tredje styrs villigheten av hur starkt vi berörs personligen. Om idén är bra för 
oss själva är den givetvis lättare att ta till sig.  
 
 
Riskerna för avbrott i utvecklingskurvan 
 
Övergångarna mellan de olika faserna skapar lätt avbrott i utvecklingskurvan. Små 
avbrott skapar små störningar. Stora avbrott, däremot, kan bli ödesdigra för idéns 
förverkligande. 
 
Övergången mellan spjutspetsfasen och tillväxtfasen utgör ett första, men begränsat, 
problem. Det är här idén första gången skall prövas på allvar. Spjutspetsfasen har 
attraherat innovatörerna på att idén som sådan är attraktiv.  
 
Tillväxtfasens early adopters, däremot, letar efter nytta och måste hitta en sådan för att 
säga ja. Så fort early adopters ser att idén fungerar, blir de intresserade. Men, först då. 
Tekniken att få med sig early adopters är med andra ord att visa på konkreta exempel 
och framgångsrika experiment, något denna bok tagit fasta på. 
 
Det stora hotande avbrottet är övergången från tillväxtfasen till den tidiga 
mognadsfasen. Det vill säga, att få med sig den stora grupp som utgörs av den tidiga 
majoriteten.  
 

                                                        
105 Bohlen J M, Beal G M, Rogers E M; Iowa State University; 1957 
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Illustration 21: Risker för avbrott i idéns livscykelkurva 

 
Denna övergång är svår och leder lätt till ett för idéns genomförande långvarigt och 
därmed farligt avbrott. Övergången förvärras av att den nästan alltid underskattas. 
Tiden är en viktig fiende. Avbrottet tar tid att forcera, tid som ofta inte finns.  
 
Svårigheterna beror på att den tidiga majoriteten vill vara säker på att idén fungerar 
innan den accepterar idén. Toleransen mot fel är låg hos den tidiga majoriteten. 
Innovatörer gillar att lösa problem. Early adopters har förståelse för dem. Den tidiga 
majoriteten, däremot, är intresserad av resultat men ointresserad av tekniken. Den 
kräver därför att idén skall fungera. Den tidiga majoriteten är van vid att bli serverad 
fungerande lösningar. Och, trivs med det. Den blir irriterad om lösningarna innehåller 
fel.  
 
Early adopters är därmed inte lika trygg referens för den tidiga majoriteten som 
innovatörerna var för early adopters. Därför tenderar den tidiga majoriteten att avvakta. 
Övergången mellan tillväxtfasen och den tidiga mognadsfasen blir därmed lätt ett 
moment 22. Rädslan för att idéns genomförande kan vara på väg att misslyckas sprider 
sig. De som leder förändringen får ofta kritik, inte minst från finansiärerna.  
 
Det gäller att skapa relationer mellan early adopters och den tidiga majoriteten. De skall 
om möjligt träffas och prata. Demonstrationer och pedagogisk dokumentation 
underlättar dialogen. Hjälp, i form av erbjudanden om service bidrar också.  
 
Det finns ytterligare att problem. Den tidiga majoriteten är alldeles för stor 
(uppskattningsvis en tredjedel av befolkningen) för att involveras som en grupp vid ett 
tillfälle.  
 
Därför är det viktigt att välja ut de första representanterna för den tidiga majoriteten 
med omsorg. Det gäller att hitta dess ledare! Det behöver inte vara så svårt. Riktiga 
ledare hittar ofta sig själva.  
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Nästa hotfulla avbrott är övergången mellan den tidiga och den sena majoriteten. Denna 
klyfta finns men är, jämfört med den föregående, en betydligt mindre utmaning. 
Problemet är den sena majoritetens brist på kompetens. Den sena majoriteten är ofta 
lägre utbildad. Den är inte lika van att lära sig nytt som de tidigare grupperna. Den sena 
majoriteten vågar kanske därför inte ta till sig idén.  
 
Lösningen i kampen för den sena majoriteten är att göra idén enklare. Idén har i denna 
fas av livscykelkurvan i allmänhet hunnit mogna, renodlats och bli av med sina 
barnsjukdomar vilket underlättar den sena majoritetens acceptans.  
 
 
Final 
 
Ingen kan göra allt. Allra minst, när det gäller hållbar utveckling. Men, alla kan göra 
något. Särskilt avseende hållbar utveckling. De flesta av oss har minst fem roller med 
relevans för hållbar utveckling. Vi är  

• föräldrar,  
• konsumenter,  
• yrkesutövare,  
• väljare och kanske opinionsbildare,  
• pensionssparare och därmed kapitalister. 

 
Det borde ge oss alla tillräckligt med utmaningar. 
 
Drivkraften bakom arbetet med hållbar utveckling är att det är viktigt, utvecklande och 
roligt. Och, att ha roligt genom att utvecklas och göra nytta för framtiden är väl en 
belöning så god som någon.  
 
Och, väldigt nära meningen med livet! 
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Tack! 
 
Inspirationen till denna bok har kommit från en stor mängd möten på svenska företag, 
förvaltningar och universitet från Norrbotten till Skåne.  
 
Många har sagt bra saker, skickat böcker, rapporter, artiklar, YouTube-filmer och ett 
stort antal mail. Idéer har skrivits ner inom ramen för Sustainability Circles arbete och 
testats på verkligheten. Resultaten av testerna har återkopplats och förädlat 
tankegodset. Det är så en tankesmedja arbetar. 
 
Varmt tack till Lars-Gunnar Algestrand och Gustav Scott (Borealis), Henric Widén, Kent 
Söderquist och Niklas Blomquist (SKF), Johanna Knape, Karin Rydén och Matts Sjöberg 
(Sahlgrenska Universitetssjukhuset), Magnus Frostensson och Jan Greve 
(Handelshögskolan vid Örebro Universitet), Billy Börjesson och Ola Sjöland (GKN 
Aerospace), Martin Mueller, Anders Björk och Peter J Andersson (Sandvik), Inge Nilsson 
(SSAB), Mats Clementz och Jonas Arkestad (Copenhagen Malmö Port), Jacob Lundberg, 
Anders Frid, Helejna Larsson och Ola Stål (Sustainability Circle), Anders Skoogh 
(Chalmers), Ulrika Backlund (Akzo Nobel), Per Asplund (SCA) samt Per Lundberg. 
 
Skrivandet har i angenämt hög grad gjorts i avskildhet på en båt i Bohuslän. Med utblick 
över druvblå berg, rosafärgade solnedgångar och lummiga lövlundar har jag försökt 
fånga det andra lärt mig om hållbar ekonomi i text och bilder.  
 
Hållbarhetstanken är enkel. Egentligen. Därför bestämde jag mig redan från början för 
att boken också skulle bli det. Dit nådde jag inte riktigt.  
 
Däremot hoppas jag att resonemanget är så enkelt att alla tankefel är tydliga. Och, att du 
som läst boken hör av dig till Sustainability Circle med dina egna tankar. Du vet var du 
hittar oss. 
 
För det mesta återstår att göras. Visst är framtiden underbar! 
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Hållbarhetsräkning:la vill att utvecklingen skall vara hållbar. Därför måste 
utvecklingen underhållas. 
 
Boken bygger på tre tankar: 

 
1. Vi måste förändra vår syn på förhållandet mellan ansvar, tid och rum. Vårt 

ansvar omfattar flera generationer framåt. Och, vi påverkar hela världen 
och dess natur.  
 

2. Vi måste ta till oss hållbar teknik så att vi gör ”verkstad” av 
hållbarhetsarbetet.  

 
3. Vi måste förändra ekonomisk styrning och beslutsfattande så att hållbar 

teknik får den chans som vi förtjänar. Hållbarhetsräkningar och -kalkyler 
fyller en sådan funktion. 

 
 
Anders Källström: 
 
Författaren är ordförande i tankesmedjan Sustainability Circle. Han är ekonomie 
doktor med inriktning mot ekonomistyrning. Avhandlingen, som kom 1993, 
handlade om beslutsstöd.  
 
Anders har en bakgrund från SKF (ekonom), Handelshögskolan i Göteborg (lärare 
och forskare), Västsvenska Handelskammaren (VD) och Rederi AB Transatlantic 
(koncernchef). 
 
Privat är han gift, har tre vuxna barn, bor i Göteborg och ägnar fritiden åt familj, 

vänner, hav och musik. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anders Källström 
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