
En kunskapsöversikt och begreppsanalys

Hållbart utvecklingsarbete i organisationer  
– användbart begrepp eller meningslös floskel?

HELIX Rapport 
19:003

Emanuel Åhlfeldt

HELIX
Working Papers

HELIX Competence Centre är ett flervetenskapligt forskningsprogram vid Linköpings 
universitet, som bedrivs i partnerskap mellan fem sektorer – universitet, industri, 
offentlig sektor, arbetsmarknadsorganisationer och civilsamhället. HELIX röda tråd 
är att utveckla kunskap om hur goda arbetsvillkor i termer av lärande, hälsa och 
jämställdhet kan kombineras med effektivitet och innovationsförmåga. Kunskapen 
skapas i samverkan mellan praktiker och forskare från olika discipliner utifrån en  
interaktiv forskningsmodell där forskningsresultat kan implementeras direkt i partner- 
organisationerna. Tillsammans med partnerskapet genomförs forskning inom fyra 
huvudsakliga områden.

• Hållbara utvecklingsprocesser i industriella produktionssystem

• Tillväxt och utveckling i småföretag

• Hållbara, innovativa och koordinerade hälso- och välfärdstjänster

• Inkluderande arbetsplatser

HELIX COMPETENCE CENTRE
LINKÖPINGS UNIVERSITET

HELIX Competence Centre finansieras av VINNOVA 
tillsammans med Linköpings universitet och partner- 
organisationer och är ett 5-årigt forskningsprogram 
som avslutas år 2021.

Mer information om centret hittar du på 
www.liu.se/helix



 

  

Hållbart utvecklingsarbete i 

organisationer – användbart begrepp 

eller meningslös floskel? 

En kunskapsöversikt och begreppsanalys 

Emanuel Åhlfeldt 

 

2019 
 

HELIX Rapport 19:003 

 

HELIX Competence Centre 
Linköpings universitet 

SE-581 83 Linköping 
Sweden 

 

http://liu.se/helix 

 

Tryck: LiU-Tryck, Linköping 2019 

  



 

 

 



i 

Sammanfattning 
Hållbarhetsbegreppet är vida spritt, men definieras och används på många olika sätt. 
Populariseringen av begreppet tog fart i slutet av 1980-talet i och med den så kallade 
Brundtlandrapporten, där hållbar utveckling sågs som en sammanvägning av ekologiska, 
sociala och ekonomiska värden. Något decennium senare fick begreppet även fäste i 
projektforskning, implementeringsforskning och organisationsforskning, för att rikta 
uppmärksamhet mot långsiktiga effekter från organisatoriska utvecklingsprocesser. I 
dessa fall frikopplades dock begreppet ofta från den initiala diskussionen om ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet. Det gör att det finns två olika hållbarhetsbegrepp 
separerade från varandra i olika forskningsfält. (I denna rapport benämns det senare av 
dessa begrepp som hållbart utvecklingsarbete. Begreppet används alltså för att särskilja 
forskning om långsiktiga effekter från den forskning som springer ur Brundtland-
rapporten.) 

Syftet med denna litteraturstudie är att ringa in och kritiskt granska olika definitioner och 
dimensioner av hållbar utveckling i organisationer, för att därigenom skapa en struktur 
där de olika begreppen kan särskiljas teoretiskt och tydliggöras i relation till varandra. 
Den första delen av rapporten ägnas åt arvet från Brundtlandrapporten och hur begrepp 
som hållbar organisation, hållbar innovation och hållbart entreprenörskap vuxit fram 
inom denna forskningstradition. Den andra delen av rapporten ringar in hållbart 
utvecklingsarbete som ett vetenskapligt begrepp i studier av långsiktiga effekter från 
organisatoriska utvecklingsprocesser.  

Med utgångspunkt i litteraturstudien definieras hållbart utvecklingsarbete som ett 
begrepp på tre ben. (1) För det första är rutinisering en central komponent, vilket innebär 
att resultat och nya kunskaper integreras som naturliga delar i en eller flera 
organisationers strukturer och processer. (2) För det andra är hållbart utvecklingsarbete 
ett dynamiskt begrepp. Det betyder att resultat och nya kunskaper inte ska cementeras i 
verksamheten, utan kunna vidareutvecklas i takt med andra förändringar i organisationen 
och omvärlden. (3) För det tredje inkluderar begreppet en normativ eller värderande 
komponent för att skilja agnarna från vetet. Det är förändringar som ger värde och fördelar 
för verksamheten, målgruppen eller andra intressenter som ska tillvaratas långsiktigt. 

I rapporten föreslås en syntes där de två hållbarhetsbegreppen länkas samman med hjälp 
av en diskussion om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som värderingskriterier 
i organisatoriskt utvecklingsarbete. Det vill säga den tredje komponenten i definitionen 
av hållbart utvecklingsarbete vidgas bortom värderingskriterier som intern målupp-
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fyllelse och värde för organisationen eller företaget, dess ägare, anställda, målgrupp och 
kunder. Det föranleder även en diskussion om konflikter och spänningar mellan olika 
intressen. I rapporten redogörs därför för forskning om motsättningar och möjliga 
synergier mellan satsningar på hållbarhet och enskilda organisationers och företags 
innovationsförmåga, effektivitet och lönsamhet. 

En fråga som är svår att komma runt är huruvida populära begrepp som hållbarhet, hållbar 
utveckling och hållbart utvecklingsarbete är användbara och meningsfulla eller om de 
snarare är tomma floskler. Frågan ställs på sin spets när det gäller begreppet hållbart 
utvecklingsarbete, eftersom det utgår från ordstammen ”hållbar” trots att det ofta används 
frikopplat från det mer etablerade hållbarhetsbegreppet från Brundtlandrapporten. I den 
avslutande diskussionen argumenteras för att hållbart utvecklingsarbete likväl är ett 
användbart begrepp, då det tillför dynamiska, normativa och institutionella perspektiv, 
som inte är lika tydliga i alternativa begrepp som rutinisering, implementering, 
integrering eller organisatoriskt lärande. Men om begreppet inte också inkluderar 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som värderingskriterier, finns en betydande 
risk för missförstånd och sammanblandning med det mer etablerade hållbarhetsbegreppet. 
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1 Inledning 
Hållbarhet (sustainability) och hållbar utveckling (sustainable development) är begrepp 
med stor spridning och hög aktualitet i både forskningen och samhällsdebatten. År 2015 
antog FN:s generalförsamling ”Agenda 2030” (UN, 2015) med sjutton global mål för 
hållbar utveckling inom områden som fattigdomsbekämpning, hälsa, jämställdhet, 
klimatförändring, tillväxt, infrastruktur, innovation, konsumtion, fred och rättvisa. 
Agendan bygger i sin tur vidare på tidigare globala satsningar som ”Millenniemålen” 
(UN, 2000) och ”Agenda 21” (UN, 1992). Det är ingen överdrift att säga att hållbarhets-
begreppet används i de flesta organisationer, från politiska partier och myndigheter till 
fackliga organisationer och privata företag. Det används också i forskningen, i synnerhet 
när det gäller klimat och miljö, men också inom arbetslivsforskning, organisations-
forskning, innovationsforskning, projektforskning och implementeringsforskning. 

Emellertid, att hållbarhetsbegreppet används i alla tänkbara sammanhang betyder inte att 
det finns en vedertagen och tydlig definition. Tvärtom. Begreppet är spretigt och det finns 
en uppsjö mer eller mindre oförenliga definitioner. Många av dessa ligger nära varandra, 
men det finns också en skiljelinje som delar begreppet i två mer tydligt åtskilda delar. 
Denna tudelning märks redan när man slår upp hållbarhet i vanliga ordböcker. Svensk 
ordbok utgiven av Svenska akademien anger exempelvis följande betydelser: (1) ”till-
räckligt stadig (i sin uppbyggnad) för att stå emot påfrestningar” samt (2) ”varaktig, 
uthållig” med tillägget ”ofta med tanke på miljöaspekter”. Cambridge Dictionary anger 
de snarlika betydelserna: (1) ”able to continue over a period of time” samt (2) ”causing 
little or no damage to the environment and therefore able to continue for a long time”.  

Dessa ordböcker signalerar alltså att ordet hållbarhet har en mer allmän betydelse kopplad 
till stabilitet och långsiktighet samt en mer specifik betydelse kopplad till ekologi och 
miljö. Denna betydelseskillnad skär även genom forskningen om hållbar utveckling. I 
forskningen finns två olika och i princip helt separerade hållbarhetsbegrepp. För det första 
handlar hållbarhet om att skapa balans mellan ekologiska, sociala och ekonomiska värden 
(Holmberg & Robèrt, 2000; Johnston et al., 2007; WCED, 1987). För det andra handlar 
hållbarhet om att organisera utvecklingsarbete, där projektresultat, innovationer, nya 
metoder och kunskaper tillvaratas långsiktigt (Brulin & Svensson, 2011; Scheirer, 2005; 
Shediac-Rizkallah & Bone, 1998). I båda fallen används ordet hållbarhet, men i det första 
fallet kopplar begreppet till den mer specifika miljöbetydelsen och i det andra fallet 
kopplar begreppet till den mer allmänna betydelsen av långsiktighet.  

För att särskilja dessa två begrepp i denna rapport benämns det förra som hållbarhet eller 
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hållbar utveckling medan det senare konsekvent benämns som hållbart utvecklingsarbete 
(sustainable development work) (Brulin & Svensson, 2011, 2012; Callerstig et al., 2011). 

Kort historisk tillbakablick 
Idéer om en hållbar utveckling har diskuterats åtminstone ett halvt sekel (se Pinchot, 
1967). Men i slutet av 1980-talet fick hållbarhetsbegreppet sitt stora genomslag i och med 
FN-rapporten Our commun future (WCED, 1987), den så kallade ”Brundtlandrapporten”. 
I rapporten ges en av de mest citerade definitionerna av hållbar utveckling, vilken lyder 
som följer:  

Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs. (WCED, 1987, s. 
41)  

Mänskliga behov och jämlikhet är centrala begrepp i Brundtlandrapporten och särskilt 
fokus riktas mot fattigdomsbekämpning. Rapportens budskap är att en hållbar utveckling 
samtidigt måste angripa såväl ekologiska, sociala som ekonomiska utmaningar, då dessa 
ofrånkomligen är intimt sammanflätade. Enligt Owens (2003) är detta budskap en viktig 
förklaring till hållbarhetsbegreppets popularitet och spridning. Det grundläggande 
perspektivet är nämligen att en hållbar utveckling kan kombineras med fortsatt tillväxt 
och ekonomisk utveckling. Den radikala tillväxtkritik som varit tongivande under 1960- 
och 1970-talen (se Meadows et al., 1972) framstod inte som förenlig med teknikoptimism 
och idén om en framtid med materiell välfärd för alla. Brundtlandrapporten erbjöd då ett 
för många tilltalande och pragmatiskt perspektiv, där fortsatt tillväxt inte associerades 
med rovdrift och en fullständig kollaps av ekologiska och ekonomiska system, utan 
istället sågs som en förutsättning för en hållbar utveckling (Starik & Marcus, 2000).  

De tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet har sedan präglat 
mycket av det som skrivits på området. De har exempelvis tagits vidare i begrepp 
som ”tripple bottom line” (3BL eller TBL) (Elkington, 1997) eller ”3 Ps” (people, planet 
and profit), som markerar att ett företags verksamheter vägleds, följs upp och värderas 
utifrån dessa tre perspektiv (Kohl, 2016; Lozano, 2018; Tilley & Young, 2009). 

Någon gång i början av 1990-talet började hållbarhetsbegreppet även användas i studier 
av långsiktiga effekter av utvecklingsarbete, det vill säga förutsättningar för att tillvarata, 
integrera och vidmakthålla förändringar efter en initial utvecklings- eller implemen-
teringsfas. Ett tidigt exempel är Bossert (1990) som studerade hur biståndsprojekt i 
Centralamerika och Afrika överlevde efter att den externa projektfinansieringen avslutats.  

I och med detta flyttade hållbarhetsbegreppet in på ett nytt område. Den studerade 
problematiken med bristande långsiktighet i utvecklingsprocesser var emellertid inte ny. 
Den hade varit ett intresse för forskare under lång tid, men studerats med andra begrepp. 
Perspektivet kan spåras tillbaka till sociologen Max Weber (1983), som i början av förra 
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seklet utvecklade begreppet rutinisering för att förstå hur karismatiska rörelser kan 
överleva när ledaren lämnar över sitt projekt till sina efterföljare. Ett projekt som 
legitimeras med en stark ledares karismatiska auktoritet behöver legitimeras på andra 
grunder när ledaren försvinner. Om projektet ska överleva långsiktigt behöver det 
rutiniseras genom att övergå till en byråkratisk organisation med legal auktoritet 
alternativt en traditionell auktoritet etablerad i vanor och sedvänja (Weber, 1983).  

Idén om hållbart utvecklingsarbete finns även i Kurt Lewins (1947) inflytelserika 
trestegsmodell för förändring (unfreeze–change–freeze), där det tredje steget kan ses som 
utgångspunkt för ett hållbarhetsbegrepp. Enligt Lewin startar en förändringsprocess med 
att ett initialt jämviktsläge tinas upp så att förändringen motiveras, förbereds och 
möjliggörs. När förändringen har genomförts är det nya tillståndet bräckligt och 
organisationen riskerar att återgå till utgångsläget. Det tredje steget innebär därför att 
förändringen ska bli ett hållbart utvecklingsarbete; den nya nivån behöver befästas så att 
ett nytt jämviktsläge etableras. 

Numera används hållbarhetsbegreppet i denna och närliggande betydelser inom en rad 
forskningsfält, som organisationsforskning, jämställdhetsforskning, projektforskning, 
utvärderingsforskning, innovationsforskning och implementeringsforskning. 

Syfte och frågeställningar 
I den här rapporten granskas hållbarhetsbegreppet med utgångspunkt i den vetenskapliga 
litteraturen om organisatoriskt utvecklingsarbete. Det finns ett överflöd av definitioner 
och det behövs knappast ännu fler. Däremot behövs överblick, struktur och tydlighet för 
att begreppet ska bli användbart. Syftet med rapporten är därför att ringa in och kritiskt 
granska olika definitioner och dimensioner av hållbar utveckling i organisationer, för att 
därigenom skapa en struktur där de olika begreppen kan särskiljas teoretiskt och 
tydliggöras i relation till varandra.  

Rapporten disponeras enligt följande. Härnäst beskrivs hur litteraturstudien genomförts 
och vilka sökord som använts. I kapitel 2 redogörs översiktligt för hur det traditionella 
hållbarhetsbegreppet från Brundtlandrapporten (WCED, 1987) definieras och används i 
forskning med koppling till ekologi och miljö. Sedan, i kapitel 3 redogörs utförligt för 
hur begreppet hållbart utvecklingsarbete definieras och används i forskning om 
långsiktiga effekter från organisatoriska utvecklingsprocesser. Vilka definitioner 
förekommer och hur skiljer sig olika perspektiv och forskningsfält från varandra?  

Därefter, i kapitel 4 relateras de två hållbarhetsbegreppen från de två föregående kapitlen 
till varandra. Den drivande frågan är hur de två begreppen kan komplettera varandra och 
hur de eventuellt kan integreras på ett meningsfullt sätt. I kapitlet föreslås en syntes där 
de två begreppen länkas samman med hjälp av en diskussion om hållbarhet som 
värderingskriterium i organisatoriskt utvecklingsarbete. Det föranleder även en 
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diskussion om konflikter och spänningar mellan olika hållbarhetsdimensioner. I kapitlet 
redogörs därför översiktligt för forskning om motsättningar och möjliga synergier mellan 
ekologiska, sociala och ekonomiska värden. Är det lönsamt för enskilda organisationer 
och företag att ta ett socialt ansvar och satsa på hållbarhet? Kan det öka organisationens 
prestationsförmåga och konkurrenskraft eller är det snarare ett sätt att flytta över 
samhällskostnader på organisationer och företag?  

Rapporten avslutas sedan i kapitel 5 med en diskussion om huruvida hållbarhetsbegreppet 
överhuvudtaget är användbart i forskning om långsiktiga effekter från organisatoriska 
utvecklingsprocesser. Frågan är om begreppet kan synliggöra något viktigt och öppna för 
nya perspektiv eller om det tvärtom skapar oreda och risk för missförstånd. Vad krävs för 
att hållbarhetsbegreppet ska bli meningsfullt i denna typ av forskning? Det behöver vara 
något mer än ett opportunistiskt nyttjande av ett populärt modeord. 

Litteraturstudiens metod 
Hållbarhet är ett mångtydigt och mångfasetterat begrepp som kan analyseras från flera 
olika perspektiv. Att täcka hela fältet är i princip ogörligt. En sökning i vetenskapliga 
databaser visar snabbt att litteraturen på området är mycket omfattande, spretig och 
svåröverskådlig.2 

Denna litteraturstudie har genomförts med fokus på hållbar utveckling i organisationer.3 
Det finns ingen konsensus kring hur detta begrepp ska definieras och det finns flera 
närliggande eller associerade begrepp som också används i forskningen. För att begränsa 
och rikta sökningarna användes mer specifika begrepp som sökord, så som ”sustainable 
organization”, ”sustainable business”, ”sustainable innovation” och ”sustainable entre-
preneur(ship)”. Kriterier för att söka och välja ut relevant litteratur växte fram successivt 
i och med att förtrogenheten med litteraturen ökade (Arksey & O’Malley, 2005). Tidigare 
litteraturgenomgångar4 på området har använts som ingång för att identifiera annan 
relevant litteratur. 

Därtill är begreppet hållbart utvecklingsarbete (sustainable development work) centralt 
för studien. Detta begrepp är dock inte särdeles etablerat och fungerar dåligt som sökord 
för att identifiera relevant litteratur. En första bred inläsning på området visar att många 
andra begrepp används för att ringa in samma fenomen. Det gäller exempelvis ”sustain-
                                                           
2 En sökning på ”sustainability” i vetenskapliga databaser ger över en miljon träffar. Detsamma gäller 
”sustainable development”. En sökning på ”sustainable change” ger 373 000 träffar. 
3 Sökningar har gjorts med söktjänsten ”UniSearch”, som innehåller flera stora databaser såsom ”Academic 
Search Premier”, ”Business Source Premier”, ”CINAHL”, ”ERIC”, ”PsycINFO”, ”PubMed”, ”Scopus”, 
”Ulrichsweb” och ”Web of Science”. 
4 Boons et al., 2013; Haffar & Searcy, 2017; Rodríguez-Olalla & Avilés-Palacios, 2017; Geisendorf & 
Pietrulla, 2018; Lozano, 2018; Muñoz & Cohen, 2018. 
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able change”, ”sustained use”, ”sustainable program” och ”sustainable project”, men 
också begrepp bildade på andra ord än hållbarhet, som ”routinization”, ”institutional-
ization”, ”continuation” och ”maintenance”.5 Samtliga dessa begrepp syftar till att synlig-
göra förutsättningar för att förändringar från organisatoriska utvecklingsprocesser ska 
tillvaratas, överleva och bidra till långsiktiga effekter. 

För att särskilja litteratur om hållbart utvecklingsarbete från den omfattande litteraturen 
med inriktning mot ekologisk hållbarhet, har sökorden varierats mellan ”sustainability/ 
sustainable”, ”routinization” och ”institutionalization” i kombination med sökord 
som ”project”, ”program” och ”innovation”. Dessa begrepp har i tidigare litteratur-
genomgångar på området ringats in som de mest använda (Fleizser et al., 2015; Scheirer, 
2005). Litteraturstudien tar utgångspunkt i elva identifierade litteraturgenomgångar6 och 
genom dessa har ytterligare relevant litteratur inkluderats. 

Slutligen, för att undersöka frågan om motsättningar och synergier mellan olika 
dimensioner av hållbarhet, det vill säga relationen mellan ekologiska, sociala och 
ekonomiska värden, har sökningar gjorts där sökorden ”sustainablitity/ 
sustainable”, ”social responsibility”, ”corporate responsibility” och ”corporate 
environmental performance” kombinerats med sökord som ”organizational 
performance”, ”financial performance”, ”value assessment” och ”outcome assessment”. 
Även här har sökorden utkristalliserats efterhand när förståelsen för litteraturen ökade, 
och tidigare litteraturgenomgångar7 har använts som ingång för att identifiera ytterligare 
relevant litteratur. 

  

                                                           
5 Följande begrepp kan också nämnas: “capacity building”, “durability”, “incorporation”, “integration”, 
”(long term) implementation”, “knowledge utilization”, “permanence”, “resilience”, “survival” och 
“viability”. 
6 Shediac-Rizkallah & Bone, 1998; Greenhalgh et al., 2004; Johnson et al., 2004; Buchanan et al., 2005; 
Scheirer, 2005; Racine, 2006; Gruen et al., 2008; Savaya et al., 2008; Stirman et al., 2012; Fleiszer et al., 
2015; Moore et al., 2015. 
7 Ambec & Lanoie, 2008; Wang & Bansal, 2012; Dixon-Fowler et al., 2013. 
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2 Arvet från Brundtlandrapporten 
Detta kapitel handlar om det traditionella hållbarhetsbegreppet och den forsknings-
tradition som springer ur Brundtlandrapporten (WCED, 1987). Det handlar alltså om 
forskning som tar fasta på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. I sammanhanget 
finns flera begrepp som kan kopplas till hållbar utveckling i organisationer och företag, 
exempelvis hållbar organisation (sustainable organisation), hållbar innovation (sustain-
able innovation) och hållbart entreprenörskap (sustainable entrepreneurship). Det saknas 
dock väletablerade definitioner och flera andra begrepp används också för att analysera 
hållbarhet i organisationer, exempelvis cirkulär ekonomi (circular economy) och liknande 
begrepp som ”life cycle assessment”, ”closed supply chains” och ”cradle-to-cradle”. 
Nedan redogörs översiktligt för dessa begrepp, men först beskrivs några principer som i 
forskningen används för att fylla hållbarhetsbegreppet med innehåll. 

Principer för hållbar utveckling 
I detta avsnitt presenteras principer som syftar till att precisera hållbarhetsbegreppet. 
Utgångspunkt tas i Brundtlandrapportens tidigare nämnda definition, då den är mest 
spridd i forskningen och därtill tydligt förankrad i dokument från både FN och EU (se 
UN, 2015; EU, 2001). Denna definition bygger på en sammanvägning av två mål: (1) att 
tillgodose människors behov här och nu, samt (2) att framtida generationer ska kunna 
tillgodose sina behov. Enligt rapporten inkluderar definitionen följande två nyckel-
begrepp (WCED, 1987, s. 41): 

• the concept of 'needs', in particular the essential needs of the world's poor, to which 
overriding priority should be given; and 

• the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization 
on the environment's ability to meet present and future needs. 

Brundtlandrapporten lägger grunden för en generell förståelse av hållbarhetsbegreppet, 
men definitionen behöver preciseras ytterligare. Det dominerande perspektivet i 
rapporten och litteraturen i övrigt är att hållbarhet kräver en balans mellan ekologiska, 
sociala och ekonomiska värden. Utifrån litteraturstudien kan dessa tre hållbarhets-
dimensioner preciseras enligt nedanstående resonemang (se även tabell 1). 

Den ekologiska dimensionen fokuserar på bevarandet av naturresurser. Förnyelsebara 
resurser ska inte förbrukas i högre takt än de återskapas, icke förnyelsebara resurser ska 
inte förbrukas i högre takt än förnyelsebara alternativ utvecklas och utsläpp ska inte 
överskrida planetens absorptionsförmåga (Lautso et al., 2004). Holmberg och Robèrt 
(2000) föreslår tre principer för ekologisk hållbarhet, som innebär att samhällen, företag 
och organisationer ska eliminera sina bidrag till: (1) en systematisk ökning av 
koncentrationer av ämnen från jordskorpan, (2) en systematisk ökning av koncentrationer 
av ämnen producerade av samhället och (3) en systematisk, fysisk nedbrytning av 
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naturen. Detta angreppssätt har inspirerat flera andra forskare, bland annat Behrends et 
al. (2008) och Johnston et al. (2007). 

Den sociala dimensionen handlar om jämlikhet inom och mellan nuvarande och framtida 
generationer. Det kan exempelvis gälla nya arbetstillfällen, löner och anställningsvillkor, 
arbetsmiljö och motverkande av diskriminering. Stort fokus riktas mot mänskliga 
rättigheter, hälsa, välbefinnande, rättvisa och jämställdhet, vilket bland annat blir tydligt 
i FN:s globala hållbarhetsmål (UN, 2015). Det handlar om att upprätthålla stabilitet i 
sociala och kulturella system för att undvika krig och konflikter (Behrends et al, 2008; 
Lautso et al., 2004).  

Den ekonomiska dimensionen är svårdefinierad då den tolkas på olika sätt i forskningen. 
Den omgärdas av mer konflikter och motsättningar än de två andra dimensionerna (se 
Johnston et al., 2007; Jørgensen et al., 2013; Owens, 2003; Vergragt, 2013). Vissa forskare 
menar att hållbarhet bara är möjligt om nuvarande krav på ekonomisk tillväxt överges 
(George et al., 2015). Andra menar tvärtom att ökat fokus på hållbarhet kan skapa 
betydande ekonomisk tillväxt, lägre kostnader och högre effektivitet, bland annat för att 
resurser återanvänds i systemet (Tse et al., 2016; Ellen MacArthur Foundation & 
McKinsey Center for Business and Environment, 2015). Ett vanligt argument är att 
tillväxt är en nödvändig förutsättning för en hållbar utveckling, inte minst för att det krävs 
fortsatt tillväxt om det ska vara möjligt att lyfta alla människor ur fattigdom (Hart, 1995; 
WCED, 1987). Ett annat argument är att vinst är en nödvändig drivkraft för att 
entreprenörer och företag ska kunna satsa på nya innovationer och ta de risker det innebär 
att utveckla och testa nya lösningar (Muñoz & Cohen, 2018). 

Eventuella samband mellan hållbarhet och lönsamhet är emellertid en empirisk fråga som 
inte är relevant för en definition av hållbarhet. Ekonomiska perspektiv på hållbarhet är 
viktiga, men flera författare menar att det inte är detsamma som att vinster, 
kostnadskontroll och effektivitet ska inkluderas i hållbarhetsdefinitionen (Jørgensen et 
al., 2013; Geisendorf & Pietrulla, 2018). Det må vara önskvärda utfall, men inte kriterier 
för hållbarhet. (I kapitel 4 redovisas forskning om sambandet mellan hållbarhet och 
lönsamhet.)  

Johnston et al. (2007) argumenterar istället för att den ekonomiska hållbarhets-
dimensionen behöver begränsas och återföras till den ursprungliga intentionen i 
Brundtlandrapporten, där hållbarhet handlar om en tillväxt som kommer alla till del och 
kan tillgodose människors behov idag och i framtiden. Enligt Lautso et al. (2004) handlar 
den ekonomiska hållbarhetsdimensionen om att maximera människors inkomster 
(maximum flow of income) samtidigt som de resurser som ger dessa inkomster bevaras. 
Jørgensen et al. (2013) poängterar att fokus i detta bör riktas mot de fattiga. En 
organisation, ett företag, en produkt eller en tjänst kan då beskrivas som hållbar om den: 
(1) bidrar till minskad fattigdom i nuvarande generationer, samt (2) bevarar likvärdiga 
förutsättningar för framtida generationers försörjning (det vill säga bevarar naturligt, 
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ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital). Resonemanget ovan kan sammanfattas enligt 
nedanstående tabell. 

Tabell 1. Principer för en hållbar utveckling.8 

 
Tillgodose nuvarande 
generationers behov 

 
Social dimension 
⋅ Jämlikhet inom generationer 
⋅ Jämlikhet mellan generationer 
⋅ Stabilitet i sociala och kulturella system 

  
 Ekonomisk dimension 

⋅ Maximera människors inkomster  
⋅ Minska fattigdom i nuvarande generationer 
⋅ Bevara likvärdiga förutsättningar för framtida generationers försörjning 

  
Bevara förutsättningar för 
framtida generationer att 
tillgodose sina behov 

Ekologisk dimension 
⋅ Ingen systematisk ökning av koncentrationer av ämnen från 

jordskorpan 
⋅ Ingen systematisk ökning av koncentrationer av ämnen producerade 

av samhället  
⋅ Ingen systematisk, fysisk nedbrytning av naturen 
 

 

Hållbar organisation 
Organisationer och företag lyfts ofta fram som viktiga aktörer i en ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt hållbar utveckling (Danter et al., 2000; Jennings et al., 1995; Rao & Kelleher, 
2003; Shrivastava, 1995) och begrepp som hållbar organisation (Baumgartner & Rauter, 
2017; Kohl, 2016) och hållbart företag (sustainable business) (Maltz et al., 2018; Morioko 
& de Carvalho, 2016) återkommer i litteraturen. Vad menas då med en hållbar 
organisation eller ett hållbart företag?  

Schalock et al. (2016) menar att en organisation är hållbar om den har förmågan att 
anpassa sig till förändringar i omvärlden och de föreslår följande definition (ibid, s. 56):  

Sustainability is a multidimensional phenomenon that focuses on maintaining sound 
outcomes, generating knowledge, building capacity, experiencing stable funding and staffing 
patterns, and providing value-based services and supports in an effective and efficient 
manner.  

En hållbar organisation kan även definieras utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Det kan 
handla om att balansera ett resultatfokuserat utvecklingsarbete med goda arbetsvillkor i 
termer av hälsa, jämlikhet, lärande och kompetensutveckling (Elg et al., 2015). Hållbarhet 

                                                           
8 Utgår från figur i Behrends et al. (2008). 
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kan då innebära att mänskliga resurser inte förbrukas utan skapas och återskapas i 
verksamheten (Svensson et al., 2007). Jämställdhet och mångfald kan med detta 
perspektiv ses som integrerade delar av en hållbar organisation (Callerstig et al., 2011). 
Det kan legitimeras med normativa rättviseargument eller motiveras med att det ger ökad 
produktivitet och effektivitet (Hedlund & Sundin, 2011). 

Dessa definitioner beskriver villkor för konkurrenskraftiga och sunda organisationer där 
medarbetarna trivs, men de säger ingenting om huruvida organisationen bidrar till en 
hållbar utveckling utanför organisationen. Därför kritiseras dessa och liknande 
definitioner för att frikoppla begreppet från organisationens påverkan på omgivningen 
(Haffar & Searcy, 2017; Lozano, 2018; Rodríguez-Olalla & Avilés-Palacios, 2017). De 
flesta definitioner av hållbar organisation fokuserar istället på organisationens bidrag till 
en hållbar utveckling och kan på ett eller annat sätt härledas till Brundtlandrapporten 
(WCED, 1987). I synnerhet rapportens budskap om att det krävs en balans mellan 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet syns i många definitioner.  

Exempelvis definierar Kohl (2016) hållbarhet i organisationer som verksamhetens 
kortsiktiga och långsiktiga ekologiska, sociala och ekonomiska påverkan på 
omgivningen. En mer utförlig definition i samma anda föreslås av Lozano (2018, s. 16): 

The contributions of the organization to sustainability equilibria, including the economic, 
environmental, and social dimensions of today, as well as their interrelations within and 
throughout the time dimension (i.e., the short-, long-, and longer-term).  

I likhet med Kohl (2016) riktar denna definition fokus mot organisationens påverkan utåt 
och dess bidrag till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet på kort och lång sikt. 

Cirkulär ekonomi 
Organisationers och företags samspel med sin naturliga och sociala omgivning och idén 
om en hållbar utveckling diskuteras även med flera andra begrepp vid sidan av 
hållbarhetsbegreppet. Exempelvis används begrepp som ”life cycle assessment” (LCA) 
och ”social life cycle assessment” (SLCA) för att synliggöra produkters och tjänsters 
påverkan på både naturligt och mänskligt kapital (Jørgensen et al., 2013). I sammanhanget 
används begrepp som ”circular economy” (och relaterade begrepp som ”closed supply 
chains”, ”cradle-to-cradle”, ”regenerative design” och ”industrial ecology”) för att rikta 
fokus mot resursslöseri och organisationers påverkan på omgivningen (Geisendorf & 
Pietrulla, 2018; Lieder & Rashid, 2016; Winans et al., 2017).  

Med begreppet cirkulär ekonomi åsyftas affärsmodeller för ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet. Begreppet har under senare år fått stor spridning och uppmärk-
samhet bland både forskare och politiker. EU-kommissionen (2015, s. 1) definierar 
begreppet enligt följande: 

In a circular economy the value of products and materials is maintained for as long as 
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possible; waste and resource use are minimised, and resources are kept within the economy 
when a product has reached the end of its life, to be used again and again to create further 
value. 

Denna definition riktar fokus mot system som inte genererar onödigt avfall, utan istället 
strävar efter att i möjligaste mån återanvända avfall som nya resurser. I praktiken är det 
givetvis svårt att skapa helt cirkulära system där allt avfall återanvänds. Frågan är dock 
om den teoretiska definitionen av begreppet ska anpassas till dessa praktiska svårigheter.  

Geisendorf och Pietrulla (2018) argumenterar för att den inte ska det. De kritiserar 
ovanstående och andra liknande definitioner (se t.ex. Ellen MacArthur Foundation, 2015; 
Wysokińska, 2016) för att vara vaga eller alltför pragmatiska när det gäller avfallet. Ska 
avfallet bara minimeras eller ska det elimineras? De påpekar att begreppet cirkulär 
ekonomi blir harmlöst om det begränsas till att bara minimera avfall, eftersom det då 
riskerar att reduceras till en sedvanlig strävan mot ökad effektivitet. Därmed blir det ett 
traditionellt ekonomiskt begrepp utan koppling till hållbar utveckling. De föreslår därför 
följande definition (Geisendorf & Pietrulla, 2018, s. 779): 

In a circular economy, the value of products and materials is maintained, waste is avoided, 
and resources are kept within the economy when a product has reached the end of its life. 

Begreppet cirkulär ekonomi används vanligtvis på organisationsnivå för att analysera hur 
enskilda företag, produkter eller tjänster påverkar den naturliga och sociala omgivningen, 
men flera forskare påpekar att det även är tillämpligt på makronivå för att analysera 
resursflöden i hela sektorer, branscher eller nationella ekonomiska system (Geisendorf & 
Pietrulla, 2018; Geng et al., 2012).  

Hållbar innovation och hållbart entreprenörskap 
Innovationer och innovationsförmåga kopplas ofta till framgångsrika organisationer och 
företag, som kan anpassa sig till en föränderlig omvärld (Abouzeedan et al, 2010; O'Reilly 
& Tushman, 2004). Innovationer beskrivs också som nödvändiga i en övergång till ett 
mer ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle (Boons et al., 2013). Frågan är 
vad som ligger i innovationsbegreppet och hur det förhåller sig till begreppet hållbar 
innovation. 

Innovationsbegreppet används på olika sätt och är ofta löst definierat (Crossan & 
Apaydin, 2010), men det finns en minsta gemensamma nämnare i att det handlar om 
någonting nytt (Zaltman, 1973). Det kan röra sig om nya produkter, tjänster, processer 
eller organisationsformer. Det kan vara något objektivt nytt som inte funnits förut, men 
ofta betonas att det är något nytt för den specifika organisation eller enhet som studeras 
(Crossan & Apaydin, 2010; Steiber, 2012).  

I innovationsforskningen skiljer man även på radikala och inkrementella innovationer, 
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där de förra innebär omvälvande förändringar som utmanar rådande ordning och de 
senare innebär små, stegvisa förändringar. Det kan jämföras med snarlika begreppspar 
som anpassningsinriktat/utvecklingsinriktat lärande (Ellström, 2001, 2009), ”exploration/ 
exploitation” (March, 1991) eller ”single loop/double loop learning” (Argyris & Schön, 
1978). 

Innovation och entreprenörskap är tätt förknippade med varandra och innovations-
forskningen överlappar entreprenörskapsforskningen (Abouzeedan et al, 2010; Crossan 
& Apaydin, 2010). Både handlar om förnyelse, förändring och utveckling i organisa-
tioner, om att utveckla nya idéer och omsätta dessa i konkret handling. Men vad är då en 
hållbar innovation och ett hållbart entreprenörskap?  

Med utgångspunkt i en definition av eko-innovation (Carrillo-Hermosilla et al., 2010) 
föreslår Boons et al., (2013) en rättfram definition, där en hållbar innovation helt enkelt 
är en innovation som bidrar till en utveckling mot ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet. En mer utförlig definition kan hämtas från Charter och Clark (2007, s. 9): 

Sustainable innovation is a process where sustainability considerations (environmental, 
social, and financial) are integrated into company systems from idea generation through to 
research and development (R&D) and commercialization. This applies to products, services 
and technologies, as well as to new business and organizational models.  

På likande sätt definieras begreppet hållbart entreprenörskap i termer av förnyelse i 
riktning mot ökad ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, men med fokus på den 
individ som driver utvecklingen. I en litteraturöversikt på området identifierar Muñoz och 
Cohen (2018) fjorton olika definitioner av hållbart entreprenörskap. Samtliga är på ett 
eller annat sätt förankrade i Brundtlandrapportens hållbarhetsbegrepp. Följande definition 
kan tjäna som exempel (Tilley & Young, 2009, s. 88): 

A sustainability entrepreneur is an individual who holistically integrates the goals of 
economic, social and environmental entrepreneurship into an organization that is sustainable 
in its goal and sustainable in its form of wealth generation. 

Båda begreppen, hållbar innovation och hållbart entreprenörskap, kan diskuteras utifrån 
distinktionen mellan inkrementella och radikala förändringar samt vilken nivå 
förändringen gäller, det vill säga om det handlar om förändringar på organisationsnivå 
eller en mer övergripande systemnivå eller institutionell nivå. Båda begreppen framhåller 
kraften hos enskilda förändringsagenter och betonar att individer, organisationer och 
företag kan ha förmågan att förändra etablerade system (Boons et al., 2013; Hall et al., 
2010). 

Boons et al. (2013) menar att de massiva utmaningar mänskligheten står inför kommer 
att kräva omfattande förändringar av de sociala och ekonomiska systemen. Därav följer 
att begreppet hållbar innovation behöver vara mer långtgående än bara inkrementella 
innovationer av produkter, tjänster och processer i enskilda organisationer och företag. 



 

16 

Begreppet hållbar innovation behöver inkludera både radikala innovationer och 
systeminnovationer. 

I linje med detta menar flera forskare att även ett hållbart entreprenörskap behöver ses 
som en kraft för storskaliga förändringar av övergripande institutionella villkor (Muñoz 
& Cohen, 2018). Begreppet hållbar entreprenör överskrider därmed den traditionella 
entreprenörskapsrollen, från att generera vinst på en marknad till att även initiera 
förändringar av institutionella strukturer, exempelvis nya normer för företagande eller 
marknadsregleringar som stödjer en hållbar utveckling (Parrish & Foxon, 2009; 
Schaltegger & Wagner, 2011). 

Detta kapitel har översiktligt presenterat forskning som kan kopplas tillbaka till det 
hållbarhetsbegrepp som etablerades i Brundtlandrapporten. I nästa kapitel riktas fokus 
istället mot det andra hållbarhetsbegreppet, det vill säga mot begreppet hållbart 
utvecklingsarbete, som handlar om långsiktiga effekter från organisatoriska 
utvecklingsprocesser. 

  



 

17 

3 Långsiktighet och hållbart utvecklingsarbete 
Detta kapitel handlar om forskning med fokus på långsiktiga effekter från 
utvecklingsarbete i organisationer. Hållbarhetsbegreppet används i sammanhanget, men 
ofta helt utan koppling till den forskningstradition som springer ur Brundtlandrapporten 
och de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Visserligen har 
både sociala och ekonomiska faktorer en central betydelse, men det handlar i regel om 
organisationens arbetsvillkor i termer av hälsa, jämlikhet, lärande och kompetens-
utveckling eller organisationens prestationsförmåga i termer av måluppfyllelse, 
effektivitet och lönsamhet, inte om att lyfta människor ur fattigdom och bidra till ett mer 
jämlikt samhälle utanför organisationen (jfr Lozano, 2018). 

Liksom den forskning som redovisades i föregående kapitel kännetecknas denna del av 
hållbarhetsforskningen av en rad begreppsliga oklarheter. Den dras med två grund-
läggande problem som återkommande påtalas i litteraturen på området. För det första 
saknas en etablerad definition av begreppet hållbart utvecklingsarbete (Moore et al., 
2017; Proctor et al., 2015). För det andra, vid sidan av hållbarhetsbegreppet används en 
mängd andra synonyma eller närliggande begrepp för att ringa in fenomenet. Några 
exempel är “continuation”, “durability”, “incorporation”, “institutionalization”, “integra-
tion”, “maintenance”, “permanence”, “resilience”, “routinization”, “survival” och 
“viability” (Gruen et al., 2008; Johnson et al., 2004; Shediac-Rizkallah & Bone, 1998).  

Litteraturöversikter från senare år indikerar dock att hållbarhet9 har etablerats som det 
vanligaste begreppet (Fleiszer et al., 2015; Moore et al., 2017). I denna rapport används 
begreppet hållbart utvecklingsarbete. 

Nytt begrepp – gammalt fenomen10 
Även om hållbart utvecklingsarbete är ett relativt nytt begrepp i forskningen om 
organisatoriska utvecklingsprocesser, är det bakomliggande problemet med svårigheten 
att tillvarata resultat och kunskaper från utvecklingsarbete ingen ny insikt. Det har varit 
ett intresse för forskare under lång tid, även om det studerats med andra begrepp. I 
inledningen kopplades begreppet tillbaka till Lewins (1947) trestegsmodell för förändring 
och Webers (1983) rutiniseringsbegrepp, vilket visar att det har rötter som går åtminstone 
100 år tillbaka i tiden. 

Numera bedrivs forskning om hållbart utvecklingsarbete inom ett flertal forskningsfält. 
Det kan exempelvis handla om att integrera resultat från temporära projekt i ordinarie 
verksamhet (Brulin & Svensson, 2011; Milne et al., 2007; Åhlfeldt, 2017), att 

                                                           
9 “Sustainability” inklusive varianter bildade på denna ordstam som “sustained use”, “sustainable change”, 
“sustainable innovation”, “sustainable program”, “sustainable project” etc. 
10 Detta kapitel bygger vidare på delar av kapitel 2 i min avhandling (Åhlfeldt, 2017). 
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implementera evidensbaserade metoder i välfärdssektorn (Fixsen et al., 2009; Proctor et 
al., 2015; Stirman et al., 2012), att effektivisera produktionen inom industrin (Glover et 
al., 2015; Poksinska & Swartling, 2018; Seppälä, 2006) eller att vidmakthålla innova-
tioner efter en initial implementering (Greenhalgh et al., 2004; Steiber, 2012). 

I organisationsforskningen är hållbarhetsfrågan bland annat närvarande i teorier om 
organisatoriskt lärande (Argyris & Schön, 1978; Fiol & Lyles, 1985; Senge et al., 1999). 
Ett individuellt lärande riskerar att bli kortsiktigt om det inte också bidrar till ett 
organisatoriskt lärande, där nya kunskaper kan förankras i organisationens strukturer, 
kulturer, rutiner och processer (Ellström, 2009; Svensson et al., 2004). Även 
nyinstitutionell organisationsteori berör hållbarhetsfrågan genom att beskriva och 
analysera organisationer som löst kopplade system (Meyer & Rowan, 1977). Begreppet 
löskoppling synliggör hur organisatoriska utvecklingsprocesser riskerar att bli ytliga 
förändringar av formella strukturer. Ett utvecklingsarbete kan se framgångsrikt och 
hållbart ut på ytan, men vara löst kopplat, eller helt frikopplat, från det faktiska arbetet i 
organisationen (Brunsson, 1986; Orton & Weicks, 1990). 

Projektforskningen har huvudsakligen fokuserat på projektledning, planering, styrning, 
kvantitativa mätningar och utvärdering av kortsiktiga resultat (Lundin, 2008; 
Packendorff, 2003; Svensson & von Otter, 2001). Inom projektforskningen har det dock 
vuxit fram ett intresse för vad som händer med resultatet efter projektavslut (Brulin & 
Svensson, 2011; Christensen & Kreiner, 1997; Jensen et al., 2013; Milne et al., 2007). 
Likaså i utvärderingsforskning, som varit fokuserad på processer och mätningar av 
resultat och effekter i samband med projektavslut, finns ett större intresse för hållbart 
utvecklingsarbete, lärande och långsiktiga effekter (Gaffey & Riché, 2015; Vedung, 2013; 
Svensson et al., 2009).  

I jämställdhetsforskningen finns också ett intresse för hållbart utvecklingsarbete 
(Eriksson-Zetterquist & Renemark, 2016; Sundin & Göransson, 2006). Det beror bland 
annat på ambitionen att förändra samhällsstrukturer. Jämställdhetsprojekt behöver då 
bidra till uthålliga förändringar och påverka sociala maktrelationer och institutioner. 
Jämställdhetsforskning har visat att könsroller är svårföränderliga maktstrukturer och att 
många jämställdhetssatsningar därför misslyckas (Markovits & Bickford, 2014; Sundin, 
2002). Förändringar som utmanar befintliga könsroller blir ofta kortsiktiga och 
organisationen återställs till utgångsläget (Abrahamsson, 2002; Kahn, 1999). Denna 
forskning bidrar därigenom till att uppmärksamma hur institutionella strukturer kan 
påverka ett hållbart utvecklingsarbete. 

Inte minst kan implementeringsforskningen ses som ett tydligt intresse för hållbart 
utvecklingsarbete. Den senaste vågen av implementeringsforskning har utvecklats i 
kölvattnet av evidensrörelsen och insikten att vetenskaplig kunskap inte nyttjas fullt ut i 
praktiken (Fixsen et al., 2005; Sundell & Roselius, 2008). Den grundläggande tanke-
modellen i detta forskningsfält är att ett implementeringsobjekt flyttas från ett 
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sammanhang till ett annat, exempelvis från en kontrollerad effektstudie till klinisk 
sjukvård. Perspektivet har dock kritiserats för att vara alltför rationalistiskt och linjärt, då 
det tar otillräcklig hänsyn till processernas komplexitet, maktförhållanden, kontext och 
förändring (Garpenby, 2010; Learmonth & Harding, 2006). Det linjära perspektivet 
hänger samman med den nära kopplingen till evidensrörelsen, eftersom idén om evidens 
förutsätter att en metod hålls oförändrad genom processen och implementeras i den form 
den har studerats (Mowbray et al., 2003). Detta perspektiv kan lämpa sig väl i 
läkemedelsstudier och annan medicinsk forskning, men är mer problematiskt när det 
gäller kunskap om hur organisationer och företag bäst kan organiseras, styras, ledas och 
förändras (Learmonth & Harding, 2006).  

Denna tradition i implementeringsforskningen har dock två äldre kusiner i 
innovationsforskning och forskning om policyimplementering (Nilsen & Roback, 2010). 
Innovationsforskningen handlar om hur nya idéer, produkter och tjänster sprids mellan 
människor och organisationer, samt i viss mån hur dessa innovationer överlever efter en 
initial implementering (Greenhalgh et al., 2004; Rogers, 2003; Steiber, 2012). Forskning 
om policyimplementering handlar om hur politiska beslut omsätts i praktiken genom den 
demokratiska styrkedjan (Matland, 1995; Pressman & Wildavsky, 1973). Innovations-
forskning och policyimplementeringsforskning har i högre grad än forskningen om 
implementering av evidensbaserade metoder uppmärksammat kontextens betydelse och 
visat att implementering ofta är komplexa processer där både implementeringsobjektet 
och mottagarorganisationen förändras (Nilsen, 2010). 

Dessa nedslag visar att det finns ett intresse för hållbart utvecklingsarbete i flera olika 
forskningsfält, men frågan analyseras från olika perspektiv och med många olika begrepp. 
Återkommande i forskningsöversikter på området påpekas att det saknas en gemensam 
begreppsapparat och en etablerad definition av hållbart utvecklingsarbete. I många studier 
saknas definitioner helt och när definitioner anges är de ofta outvecklade. I nästa avsnitt 
görs därför ett försök att ringa in och definiera begreppet hållbart utvecklingsarbete. 

En definition på tre ben11 
I detta avsnitt definieras begreppet hållbart utvecklingsarbete med utgångspunkt i tidigare 
forskning. De mest rudimentära definitionerna skapas genom att reducera begreppet till 
enbart en tidsdimension, det vill säg en fråga om långsiktig överlevnad för ett projekt, ett 
program eller en innovation. Dessa definitioner länkas ofta till begrepp 
som ”continuation”, ”durability”, ”maintenance” eller ”survival” (Savaya & Spiro, 2012; 
Stevens & Peikes, 2006; O'Loughlin et al., 1998) och kan exemplifieras med följande 
definition, där hållbarhet beskrivs som “the launching of program-related activities and 
their continuation” (Pluye et al., 2005, s. 123). 

                                                           
11 Detta kapitel bygger vidare på delar av kapitel 1 i min avhandling (Åhlfeldt, 2017). 
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Denna typ av definitioner kan dock anses vara bristfälliga på flera sätt. För det första kan 
de kritiseras för en statisk syn på utvecklingsprocesser, där projekt, program och 
innovationer förväntas fortgå och överleva i en förutbestämd och fastlåst form. För det 
andra bortser de från huruvida förändringarna i fråga är relevanta och önskvärda, det vill 
säga om de bidrar med fördelar och ökad nytta för organisationen, målgruppen eller andra 
intressenter. Det finns dock flera mer utvecklade definitioner som inkluderar även dessa 
parametrar. Nedan ges två exempel. Det första kommer från brittiska NHS Institute for 
Innovation and Improvement (2007, s. 9) och lyder som följer:  

Sustainability: new ways of working and improved outcomes become the norm. Not only 
have the process and outcome changed, but also the thinking and attitudes behind them are 
fundamentally altered and the systems surrounding them are transformed in support. As a 
result when one looks at the process or outcome one year from now or longer, one concludes 
at minimum that it has not reverted to the old way or old level of performance. Further, it has 
been able to withstand challenge and variation; it has co-evolved with other changes in the 
context, and perhaps has actually continued to improve over time. 

Det andra exemplet är hämtat från Fleiszer et al. (2015, s. 1495) som föreslår följande 
definition:  

A process that emerges from and succeeds innovation implementation, wherein 
improvements are maintained, new ways of working become routine, surrounding systems 
are transformed in support and the innovation may even be developed, over a period of time 
appropriate to a given situation. 

Dessa och andra liknande definitioner (se t.ex. Åhlfeldt, 2017) väger samman tre faktorer 
som är frekvent återkommande i forskningen. (1) För det första poängteras att den 
aktuella förändringen, det vill säga projektresultatet, det nya programmet eller 
innovationen, ska integreras i en eller flera organisationer. Förändringen behöver 
rutiniseras och bli en naturlig del av organisationens strukturer och processer. (2) För det 
andra påpekas att hållbart utvecklingsarbete behöver ses som ett dynamiskt begrepp, för 
att synliggöra att de nya inslagen kan vidareutvecklas i organisationen och anpassas till 
förändringar i omvärlden. (3) För det tredje tydliggörs att det är ett delvis normativt 
begrepp i meningen att det är förbättringar, fördelar eller värdeskapande förändringar som 
ska tillvaratas. 

Enligt Fleiszer et al. (2015) behöver dessa tre faktorer vägas samman och inkluderas i en 
heltäckande definition av hållbart utvecklingsarbete. Nedan utvecklas och granskas dessa 
tre ben i definitionen mer utförligt. 

Rutinisering och institutionalisering 

Det mest återkommande elementet i definitioner av hållbart utvecklingsarbete fångas i 
begreppet rutinisering (Fleiszer et al., 2015; Scheirer, 2005; Shediac-Rizkallah & Bone, 
1998). Perspektivet går tillbaka till Weber (1983) som etablerade rutiniseringsbegreppet, 
men i litteraturen om hållbart utvecklingsarbete kopplas det huvudsakligen till Yins 
(1981) teori om rutinisering samt till Goodman och Stecklers (1989) teori om 
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institutionalisering. Begreppen riktar fokus mot hur resultat och kunskaper från 
utvecklingsarbete tillvaratas och successivt blir integrerade delar av en organisation och 
därmed upphör att ha en separat identitet. 

Även forskning om organisatoriskt lärande har bidragit till förståelsen av rutinisering i 
organisationer (Argyris & Schön, 1978; March, 1991; Ellström, 2001). Organisatoriskt 
lärande handlar om organisationsförändring på basis av nya kunskaper, insikter och 
reflektion. Det betyder att nya kunskaper lagras i organisationens formella och informella 
regler, rutiner och processer, vilket gör att de kan överleva även när enskilda individer i 
organisationen byts ut (Fiol & Lyles, 1985). 

Konkret kan rutinisering innebära att ett utvecklingsarbetes finansiering övergår från 
externa källor till ordinarie budget; att resultat sprids till alla berörda i organisationen; att 
nya processer och aktiviteter standardiseras i arbetsbeskrivningar och styrdokument; att 
nya kunskaper och arbetsmoment inkluderas i internutbildningar; att nya kompetenskrav 
inkluderas i rekrytering av personal (Hazen et al., 2014; Scheirer, 2005; Yin, 1981). 
Övergången från temporärt utvecklingsarbete till permanent organisation (Lundin & 
Söderholm, 1995) beskrivs som en kombination av ”passager” och ”cykler” (Goodman 
& Steckler, 1989; Yin, 1981). En passage är första steget i processen. Exempelvis ett 
beslut att finansiera ett projekt i ordinarie budget. En cykel innebär att denna händelse 
upprepas. Finansieringsbeslutet är inte en engångshändelse utan förnyas för varje nytt 
budgetår. Ju fler passager och cykler ett projekt genomgår desto mer rutiniserat kan det 
anses vara (Goodman et al., 1993). 

I forskningen finns emellertid en del förvirring kring begreppet rutinisering. För det första 
varierar det om rutinisering ses som ett element i definitionen av hållbart 
utvecklingsarbete eller som en faktor som påverkar graden av hållbarhet. Det är vanligt 
att rutinisering inkluderas som en del i definitionen (Fleiszer et al., 2015; Moore et al., 
2017), men det förekommer också att rutinisering ses som en oberoende variabel eller 
prediktor för hållbart utvecklingsarbete. Exempelvis använder Hazen et al. (2014) 
rutinisering och assimilering som två prediktorer för hållbarhet i en studie av logistik och 
informationsteknik i företag. I deras modell definieras hållbart utvecklingsarbete i termer 
av inkorporering (incorporation) och i detta begrepp inkluderar de institutionalisering, 
vilket i många andra studier används som utbytbart med rutinisering. Det leder över till 
en annan aspekt av denna begreppsförvirring. 

För det andra, i forskningen om hållbart utvecklingsarbete är det högst oklart hur 
begreppen rutinisering och institutionalisering förhåller sig till varandra. Begreppen 
används ofta som helt utbytbara synonymer (Fleiszer et al., 2015; Goodman & Steckler, 
1989), men i vissa studier särskiljs begreppen för att analysera processer på olika nivåer 
(Pluye et al., 2004; Åhlfeldt, 2017). Rutinisering avser då (oftast) processer på 
organisationsnivå (Yin, 1981; Weber, 1983) medan institutionalisering avser processer på 
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mer övergripande bransch-, system- eller samhällsnivå.12 Institutioner i denna mening är 
inte organisationer, utan en del av den kontext som omger och påverkar organisationerna 
(DiMaggio & Powell, 1983; Meyer & Rowan, 1977). Institutioner är sociala strukturer på 
en högre nivå än organisationer och kan liknas vid samhällets spelregler (Giddens, 1984; 
North, 1993; Scott, 2001). Institutionalisering handlar då om hur organisatoriskt 
utvecklingsarbete kan spridas utanför organisationen och bidra till förändringar av 
exempelvis lagstiftning, marknadsregleringar, branschstandards eller samhälleliga 
föreställningar, normer och värderingar (Beckert, 1999; Coburn, 2003; Tang, 2011). 

Pluye et al. (2004) använder denna distinktion mellan rutinisering och institutionalisering 
för att gradera hållbart utvecklingsarbete på tre nivåer. Projekt vars resultat inte rutiniseras 
definieras som ohållbara, projekt vars resultat enbart rutiniseras i organisationer har 
medelstark hållbarhet, och projekt vars resultat både rutiniseras och institutionaliseras har 
hög grad av hållbarhet.  

I forskningen har det även utvecklats mer förfinade modeller för att operationalisera och 
mäta graden av rutinisering och institutionalisering, exempelvis Goodmans et al. 
(1993) ”level of institutionalization scale” (se även Barab et al., 1998; Scheirer, 2005). 
Emellertid menar Savaya och Spiro (2012) att en enkel dikotom enkätfråga om kontinuitet 
(”Is the project still operative today?”) fungerar minst lika bra som mer sofistikerade 
modeller för att mäta rutinisering och institutionalisering. I deras studie var denna fråga 
mer konsistent och starkare relaterad till de faktorer som i tidigare forskning identifierats 
som prediktorer för ett hållbart utvecklingsarbete (ibid). 

Ett dynamiskt begrepp 

Flera forskare betonar att hållbart utvecklingsarbete ska förstås som ett dynamiskt snarare 
än ett statiskt begrepp (Brännmark & Benn, 2012; Buchanan et al., 2005; Fleiszer et al., 
2015). Det innebär att nya lösningar och implementerade metoder kan vidareutvecklas 
och anpassas till förändringar i organisationen och omvärlden (Brulin & Svensson, 2011; 
Johnson et al., 2004; Gruen et al., 2008) och att organisationen inte tröttas ut, utan kan 
fortsätta att utvecklas på andra områden (Meyer & Stensaker, 2006). 

Detta dynamiska perspektiv kan förstås mot bakgrund av att hållbarhetsbegreppet har 
delvis negativa konnotationer och tenderar att associeras med idéer om stabilitet, 
motstånd och trögrörlighet (inertia) (Buchanan et al., 2005; Håkonsson et al., 2012). Det 
kan framstå som omodernt i sammanhang där ständiga förbättringar, utveckling, 
innovation, lärande och flexibilitet är norm (jfr Bauman, 2005; Giddens, 1996; Sennett, 
1999). Etablerade rutiner framställs inte sällan som hinder för utveckling, då rutiniserade 
handlingsmönster riskerar att blockera andra förändringar och leva vidare även när de inte 

                                                           
12 Begreppsförvirringen kompliceras ytterligare av att exempelvis Moore et al. (2017) i en 
forskningsöversikt och begreppsanalys av hållbart utvecklingsarbete (sustainability) använder begreppet 
rutinisering på individnivå och institutionalisering på organisations- och systemnivå. 
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lägre är relevanta (Clark, 2005; O'Reilly & Tushman, 2004). 

Det finns flera förklaringar till att hållbart utvecklingsarbete associeras med stabilitet och 
riskerar att reduceras till ett statiskt begrepp. En delförklaring kan sökas i kopplingen till 
Webers rutiniseringsbegrepp, då det kopplar hållbarhet till byråkrati och vanemässiga 
traditioner (Weber, 1983). Byråkratin beskrivs ofta som en effektiv driftorganisation, men 
med bristande flexibilitet och innovationsförmåga (Crozier, 1964; Eriksson-Zetterquist et 
al., 2006) och tradition och sedvänja står i motsättning till utveckling och förändring 
(Buchanan et al., 2005). En annan delförklaring kan sökas i kopplingen till Lewins (1947) 
trestegsmodell, som varit mycket inflytelserik och format förståelsen av organisatoriska 
förändringsprocesser (Weick & Quinn, 1999). Trestegsmodellen har kritiserats för att 
felaktigt utgå från att stabilitet är ett normaltillstånd när organisationer i själva verket är i 
ständig rörelse och förändring (Kanter et al., 1992; Hatch, 2002; Håkonsson et al., 2012). 
Enligt Burnes (2004) har Lewins teori missförståtts och tolkats som mer statisk än den är, 
men likväl kan idén om nedfrysning (freeze) vara en delförklaring till att hållbarhet 
associerats med ett statiskt tillstånd. Det gäller oavsett om Lewin är missförstådd eller 
inte. 

En tredje delförklaring är att en betydande del av forskningen om hållbart 
utvecklingsarbete har kopplingar till implementeringsforskningen och studier av 
evidensbaserade metoder (Johnson et al., 2004; Stirman et al., 2012). I denna forskning 
betonas ofta vikten av metodtrohet (fidelity/integrity), vilket innebär en hög grad av 
följsamhet till den idé, metod eller innovation som ska implementeras. Om 
implementeringsobjektet modifieras och anpassas till lokala förutsättningar finns det 
enligt detta synsätt en risk att det förenklas och urvattnas så att det får sämre effekt 
(Johnson et al., 2004; McHugo et al., 1999; Yeung et al., 2016). Samtidigt kritiseras detta 
implementeringsperspektiv för att vara alltför linjärt och sakna empirisk förankring (Bopp 
et al., 2013; Pluye et al., 2005), då det underskattar den lokala kontextens betydelse och 
vikten av att inkludera organisatoriska makt- och intressekonflikter i analysen (Brulin & 
Svensson, 2011; Cohen et al., 1972; March, 1981). Enligt kritiken sker oundvikligen en 
anpassning till lokala förutsättningar, då aktörer på alla organisatoriska nivåer i någon 
mån kan påverka implementeringsprocessen (Bauman et al., 1991; Matland, 1995). 

En möjlig mellanväg mellan krav på modifiering och metodtrohet är att betona en 
ömsesidig anpassning där både projektet och mottagarorganisationen förändras och 
anpassas till varandra (Goodman & Steckler, 1989; McLaughlin, 1976). Flera författare 
förespråkar att metodtrohet ska gälla de underliggande kausala mekanismerna i den 
implementerade metoden, men att de specifika processerna och arbetsmomenten kan 
modifieras och anpassas så länge de kausala mekanismerna hålls intakta (Bauman et al., 
1991; Bopp et al., 2013; Bredgaard & Hansen, 2011). 

Diskussionen om huruvida hållbart utvecklingsarbete är ett statiskt eller dynamiskt 
begrepp kan även kopplas till en tidsdimension. Hur lång tid behöver en förändring 
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överleva för att den ska betraktas som hållbar? I forskningen finns olika svar på detta. 
Vissa definitioner anger en specifik tidsperiod, exempelvis att förändringen ska överleva 
minst två år efter avslutad finansiering (Gruen et al., 2008), och vissa använder en mer 
generell tidsangivelse som innebär att förändringen ska tillvaratas ”långsiktigt” 
eller ”över tid” (O'Loughlin et al., 1998; Savaya & Spiro, 2012). Dessa tidsangivelser kan 
anses problematiska att förena med hållbart utvecklingsarbete som ett dynamiskt begrepp. 
Förespråkare för ett mer dynamiskt perspektiv poängterar istället att förändringen ska 
överleva så länge det är ändamålsenligt i det specifika sammanhanget (Buchanan et al., 
2005; Fleiszer et al., 2015). Det kräver en kvalitativ bedömning och kan inte på förhand 
kvantifieras som en bestämd tidsperiod. Med ett dynamiskt hållbarhetsbegrepp är det inte 
hållbart om projektresultat, nya metoder eller innovationer cementeras i organisationen. 
Långsiktighet är inget självändamål. Det väsentliga i hållbarhetsbegreppet är att de nya 
inslagen inte avvecklas i förtid eller att organisationen oavsiktligt återställs till den gamla 
ordningen (Abrahamsson, 2002). I övrigt ska de nya inslagen överleva så länge de är 
relevanta för organisationen och bidrar med positiva effekter för målgruppen eller andra 
intressenter (Scheirer, 2005; Stirman et al., 2012). Det leder över till nästa avsnitt. 

Värde, relevans och positiva effekter 

Vissa definitioner av hållbart utvecklingsarbete fokuserar på överlevnad och långsiktiga 
effekter utan särskild hänsyn till värdet av dessa effekter (Hazen et al., 2014; Pluye et al., 
2004), men en majoritet av de mer utvecklade definitionerna slår fast att hållbart 
utvecklingsarbete handlar om att tillvarata förändringar som ger positiva effekter (Moore 
et al., 2017). Hållbart utvecklingsarbete handlar då om att tillvarata projektresultat, 
program, metoder och innovationer som visat sig vara effektiva, relevanta och värde-
skapande för organisationen, företaget, ägarna, personalen, klienterna, kunderna eller 
andra intressenter (Goodman & Steckler, 1989; Gruen et al., 2008; Johnson et al., 2004; 
Racine, 2006).  

Perspektivet kan även vidgas bortom framgångsrika projekt och förväntade utfall. 
Misslyckade projekt kan bidra med viktiga lärdomar och erfarenheter, som kan tillvaratas 
även om det specifika resultatet inte rutiniseras i verksamheten (Harford, 2011; Shepherd 
et al., 2014) och projekt som inte når uppställda mål kan vara framgångsrika genom att 
bidra till oväntade positiva effekter utanför målområdet (Abrahamsson, 2014; Nählinder 
& Tillmar, 2013; Svensson & Brulin, 2013).  

Således, hållbart utvecklingsarbete har en normativ dimension. Begreppet har en 
deskriptiv och en normativ sida. Det betecknar inte bara en neutral idé om rutinisering 
och långsiktig överlevnad, eftersom både bra och dåliga, effektiva och ineffektiva, 
konstruktiva och destruktiva förändringar kan överleva och bidra till långsiktiga effekter. 
Dåligt underbyggd kunskap, vidskepelse och fördomar kan mycket väl spridas och få 
fäste i organisationer (Racine, 2006; Tang, 2011). 

I litteraturen om hållbart utvecklingsarbete finns dock en skillnad i huruvida 
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förändringens värde och positiva effekter behöver påvisas i en utvärdering eller inte. Vissa 
författare betonar vikten av strukturerade utvärderingar (Johnson et al., 2004; Green & 
Plsek, 2002), medan andra istället lyfter berördas subjektiva upplevelser av att fördelarna 
överväger nackdelarna (Goodman & Steckler, 1989; Scheirer, 2005). Bilden av en 
intervention som framgångsrik kan stärkas av en utvärdering, men flera studier indikerar 
att en positiv utvärdering vare sig är nödvändig eller tillräcklig för ett hållbart 
utvecklingsarbete. Beslut fattas ofta på andra grunder eller innan utvärderingen ens är klar 
(Amara et al., 2004; Ellström, 2009). Exempelvis visar Bosserts (1990) studie av 
biståndsprojekt att det var den etablerade bilden av ett projekt som framgångsrikt, inte 
dokumentation och fakta, som var avgörande för överlevnaden. Stevens och Peikes 
(2006) studie indikerar att anekdotisk evidens och framgångsrik marknadsföring av 
projektet var minst lika effektivt som en tillförlitlig utvärdering. Och i Savaya och Spiros 
(2012) studie finns inget stöd för att vare sig projektets effektivitet, innovativitet eller 
utvärdering stärkte resultatets överlevnad i organisationen. 

De skilda slutsatserna om betydelsen av utvärdering kan till stor del förklaras av att 
hållbart utvecklingsarbete definieras och operationaliseras på olika sätt i olika studier. 
Bossert (1990), Stevens och Peikes (2006) och Savaya och Spiro (2012) definierar 
hållbarhet i termer av rutinisering, fortsatt finansiering eller fortsatt projektaktivitet. Det 
spelar då ingen roll varför ett utvecklingsarbete framstår som framgångsrikt, det 
avgörande är att det framstår som framgångsrikt. Johnson et al. (2004) och Gruen et al. 
(2008) betonar i högre grad att enbart effektiva och värdeskapande förändringar ska 
tillvaratas. Det är inte hållbart att fortsätta misslyckade projekt eller tillvarata felaktig och 
dåligt underbyggd kunskap. I detta perspektiv blir utvärdering ett verktyg för att urskilja 
de projekt som är värda att tillvarata. 

Således, om hållbart utvecklingsarbete ses som ett normativt begrepp, där projektens 
förmåga att skapa värde betonas, blir utvärdering ett viktigt inslag, men om hållbart 
utvecklingsarbete ses som ett rent deskriptivt begrepp, där den långsiktiga överlevnaden 
står i fokus, blir utvärdering bara viktigt i den mån det kan övertyga berörda aktörer, 
beslutsfattare och finansiärer. 

När hållbart utvecklingsarbete definieras som ett normativt begrepp, krävs någon form av 
värderingskriterium som grund för att värdera aktuella förändringar och utfall (Vedung, 
2009). Vad är en positiv och därmed en hållbar utveckling? I forskningen förekommer 
olika typer av värderingskriterier. I projektforskning och policyimplementerings-
forskning är det vanligt att projektets, organisationens eller den övergripande satsningens 
mål utgör värderingskriterium (Matland, 1995). I företagsekonomisk forskning används 
exempelvis organisationens vinst eller konkurrenskraft som måttstock medan vård- och 
omsorgsforskning ofta använder hälsa och livskvalitet för brukare och patienter eller 
hälsoekonomiska kriterier. Elg et al. (2015) lyfter fram betydelsen av balans mellan ett 
resultatfokuserat utvecklingsarbete och goda arbetsvillkor i termer av hälsa, jämlikhet, 
lärande och kompetensutveckling.  
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Oavsett vilka värderingskriterier som används kan konstateras att det dominerande 
perspektivet i forskningen om hållbart utvecklingsarbete är att avgränsa värderingen till 
den enskilda organisationens eller företagets prestationer i relation till de direkta 
intressenterna, det vill säga ägarna, cheferna, personalen, patienterna, klienterna eller 
kunderna. Litteraturstudien visar att det är ovanligt att vidga perspektivet och inkludera 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet och därmed värdera ett organisatoriskt 
utvecklingsarbete utifrån hur det bidrar till en hållbar utveckling som tillgodoser 
människors behov utan att äventyra framtida generationers möjlighet att tillgodose sina 
behov (jfr Boons et al., 2013; Lozano, 2018; WCED, 1987). Detta är temat för nästa 
kapitel. 
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4 Förena två separerade hållbarhetsbegrepp 
De två föregående kapitlen beskriver forskning om hållbarhet och hur detta begrepp 
definieras på olika sätt i olika sammanhang. Båda kapitlen handlar om hållbarhet, men 
inom två olika forskningsfält med mycket blygsam koppling till varandra. Det handlar 
om två olika och separerade hållbarhetsbegrepp (se figur 1). 

I detta kapitel sammanförs de två hållbarhetsbegreppen. Först beskrivs hur de kan 
komplettera varandra, genom att forskning om hållbar utveckling i organisationer och 
företag kan tillgodogöra sig forskning om långsiktigt hållbart utvecklingsarbete. Därefter 
beskrivs en mer långtgående syntes där det traditionella hållbarhetsbegreppet som 
springer ur Brundtlandrapporten integreras som värderingskriterium i forskning om 
hållbart utvecklingsarbete (se figur 2). I detta avsnitt undersöks även forskning om 
motsättningar och synergier mellan olika hållbarhetsdimensioner. Att inkludera hållbarhet 
som värderingskriterium handlar till stor del om att väga den enskilda organisationens 
intressen mot ekologiska, sociala och ekonomiska intressen utanför organisationen. 

 

Figur 1. Hållbarhet i organisationer som två separerade begrepp med gemensamt 
etymologiskt ursprung. 
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Kompletterande perspektiv på utvecklingsarbete 
Hållbarhetsbegreppet är som sagt populärt och vida spritt i forskningen, politiken och 
arbetslivet. Därmed finns en risk att begreppet blir urvattnat och används på ett 
opportunistiskt sätt för att signalera miljömedvetenhet och socialt ansvarstagande, så 
kallad ”greenwashing” (Bansal & Roth, 2000; Johnston et al., 2007; Wang & Bansal, 
2012). Det riskerar att leda till löskoppling (Meyer & Rowan, 1977), där policydokument, 
processer, rutiner och marknadsföring vare sig styr eller speglar verkliga förhållanden i 
verksamheten (Alvesson, 2011; Brunsson, 1986; Orton & Weicks, 1990). Nya gröna 
lösningar och innovationer behöver omsättas i praktisk handling, tillvaratas och 
rutiniseras i organisationer och företag, om de ska få verkliga och långsiktiga effekter. 
Kortsiktiga, isolerade eller opportunistiska satsningar främjar vare sig miljön, samhället 
eller den enskilda verksamheten. 

Litteraturstudien visar att flera artiklar om hållbar organisation, hållbar innovation och 
hållbart entreprenörskap betonar att satsningar på hållbarhet behöver integreras i 
organisationens eller företagets strukturer och processer (Charter & Clark, 2007; Tilley 
& Young, 2009). Som vi sett ovan definierar Lozano (2018) en hållbar organisation i 
termer av organisationens bidrag till ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet på kort 
och lång sikt, men han tillägger också följande (ibid, s. 16): 

This entails the continuous incorporation and integration of sustainability issues in the 
organisation’s system elements (operations and production, strategy and management, 
governance, organisational systems, service provision, and assessment and reporting), as well 
as change processes and their rate of change. 

Utgångspunkten för citatet är alltså att en hållbar organisation bidrar till ekologisk, social 
och ekonomisk hållbarhet, men därtill betonas organisationens utvecklingsförmåga. Om 
en organisation ska kunna bidra till en hållbar utveckling krävs att den förmår driva ett 
utvecklingsarbete, där resultat och nya kunskaper kan tillvaratas och vidareutvecklas i 
organisationen. 

Med detta perspektiv kan de två hållbarhetsbegreppen komplettera varandra. Forskning 
om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet kan bidra med kunskap om vilka 
strategier, metoder och tekniker som på ett effektivt sätt kan främja en hållbar utveckling. 
Och forskning om hållbart utvecklingsarbete i organisationer kan bidra med kunskap om 
hur dessa strategier, metoder och tekniker kan tillvaratas och vidareutvecklas i 
organisationer och företag för att bidra till långsiktiga effekter. Detta kompletterande 
perspektiv kan exemplifieras med Brulin och Svensson (2011) som analyserar hur projekt, 
som syftar till att skapa hållbar tillväxt och hållbar innovation kan organiseras för att bidra 
till ett hållbart utvecklingsarbete. De två förra begreppen (hållbar tillväxt och hållbar 
innovation) är förankrade i idén om social och ekonomisk hållbarhet, medan det senare 
(hållbart utvecklingsarbete) riktar fokus mot förutsättningar för ett gemensamt lärande 
och långsiktiga effekter. 
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Emellertid, med detta perspektiv är de två hållbarhetsbegreppen fortfarande två teoretiskt 
separerade begrepp (som dock tenderar att röras ihop i praktiken). De komplettera 
varandra, men de är inte integrerade. Hållbart utvecklingsarbete är som begrepp 
frikopplat från det mer etablerade hållbarhetsbegreppet från Brundtlandrapporten. Nedan 
föreslås istället en möjlig syntes mellan de två begreppen. 

En syntes – hållbarhet som värderingskriterium 
Ett möjligt sätt att integrera de två hållbarhetsbegreppen är att vidareutveckla det tredje 
elementet i tidigare angivna definitionen av hållbart utvecklingsarbete, det vill säga att 
utveckla begreppets normativa sida som poängterar att hållbart utvecklingsarbete handlar 
om att skapa relevans, värde och positiva effekter. Ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet kan inkluderas som värderingskriterier. För att avgöra om ett utvecklingsarbete 
är hållbart eller inte, är det då inte tillräckligt att enbart värdera resultatet mot 
projektmålen eller organisationens och målgruppens intressen. Det måste också värderas 
mot bredare kriterier för hållbarhet (se figur 2). 

Att inkludera de tre hållbarhetsdimensionerna som värderingskriterium i hållbart 
utvecklingsarbete handlar i hög grad om att väga olika intressen och värden mot varandra 
(Behrends et al, 2008; Callerstig et al., 2011; Johnston et al., 2007; WCED, 1987). Det 
handlar om att se ett värde i ljuset av andra värden som också behöver bevakas, 
exempelvis att ekonomisk vinst i ett företag relateras till miljöpåverkan, att 
effektiviseringar i produktionen relateras till arbetsmiljön, att jämställdhetsarbete 
relateras till effektivitet och kvalitet, att kostnadskontroll i offentlig sektor relateras till 
rättssäkerhet, eller att organisationens intressen relateras till allmänhetens intressen. 

I hållbarhetsforskningen finns i detta avseende en skiljelinje mellan ett konfliktperspektiv 
och ett konsensusperspektiv. Det handlar om huruvida ekologiska, sociala och 
ekonomiska framsteg sker på bekostnad av varandra (trade off) eller om de olika 
perspektiven tvärtom kan stäkra varandra och skapa synergieffekter (Haffar & Searcy, 
2017; Nerini et al., 2017).  

Denna skiljelinje kan delvis förklaras utifrån forskares skilda teoretiska utgångspunkter, 
där det skiljer huruvida man ser olika intressen som förenliga eller inte. Står exempelvis 
aktieägarnas och de anställdas intressen i konflikt med varandra? Leder en kapitalistisk 
marknadsekonomi av nödvändighet till exploatering av naturliga och sociala resurser? 
Står en jämlik ekonomisk omfördelning i konflikt med drivkrafter för företagande och 
innovation?  

I en stor del av hållbarhetsforskningen är konsensusperspektivet dominerande. Utgångs-
punkten för såväl Brundtlandrapporten som FN:s globala hållbarhetsmål är att ekonomisk 
tillväxt, social jämlikhet och ekologisk hållbarhet går hand i hand. Fortsatt tillväxt ses 
ofta som en förutsättning för både fattigdomsbekämpning och grön teknikutveckling. Och 
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organisationer och företag anses dessutom kunna bidra till en hållbar utveckling samtidigt 
som de stärker sina egna förutsättningar att överleva i en tuff konkurrens (Holmberg & 
Robèrt, 2000; Lozano, 2018). Enligt Owens (2003) är det till stor del detta konsensus-
perspektiv som förklarar hållbarhetsbegreppets popularitet och spridning. 

Skiljelinjen mellan konflikt och konsensus kan även förklaras av att empiriska studier 
pekar i olika riktningar när det gäller hur fördelaktigt det är för organisationer och företag 
att ta ett socialt och ekologiskt ansvar. Vissa studier visar att det generellt är lönsamt att 
satsa på hållbarhet (Dixon-Fowler et al., 2013; Orlitzky et al., 2003; Russo & Fouts, 
1997), medan andra visar att det ofta kostar mer än det smakar (Antonio & Riillo, 2017; 
Wang & Bansal, 2012). I nästa avsnitt presenteras de huvudsakliga mekanismer som i 
tidigare forskning lyfts fram som förmedlande länk mellan hållbarhet och lönsamhet 
(organizational performance/finansial performance). Därefter redovisas resultat från 
empiriska studier som undersökt dessa samband. 

 

Figur 2. Syntes mellan de två hållbarhetsbegreppen. De tre hållbarhersdimensionerna 
inkluderade som värderingskriterier i begreppet hållbart utvecklingsarbete. 

Mekanismer mellan hållbarhet och lönsamhet 
I början av 1990-talet började en del forskare argumentera för att striktare regleringar för 
en mer hållbar utveckling inte nödvändigtvis innebar ökade kostnader för organisationer 
och företag, utan tvärtom kunde leda till högre effektivitet och lönsamhet (Hart, 1995; 
Porter, 1991; Porter & van der Linde, 1995). Detta antagande om ett samband mellan 
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hållbarhet och lönsamhet associeras främst med den amerikanska ekonomien Michael E. 
Porter och kallas därför Porterhypotesen. I detta avsnitt redovisas de mekanismer som 
antas främja och motverka att satsningar på hållbarhet blir lönsamma för organisationer 
och företag. 

De främjande mekanismerna kan sorteras i fyra övergripande kategorier. För det första 
kan organisationer och företag som associeras med hållbarhet vinna anseende och 
legitimitet (Bansal & Roth, 2000; Hart, 1995). Det gör det möjligt att rekrytera och 
behålla kvalificerade medarbetare (Greening & Turban, 2000) och kan attrahera 
investerare och finansiärer (Mackey et al., 2007). Det kan även ge ökad försäljning, 
eftersom konsumenter i allt högre grad efterfrågar produkter och tjänster som förknippas 
med ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet (Brown & Dacin, 1997; Luo & 
Bhattacharya, 2006; Shrivastava, 1995). 

För det andra kan ett strategiskt arbete för ökad hållbarhet vara ett sätt att minimera 
riskerna inför en osäker framtid (Ambec & Lanoie, 2008; Godfrey et al., 2009). Hållbara 
organisationer och företag tillämpar vanligtvis striktare krav än de som för närvarande 
gäller i branschen eller i lagstiftningen. Det kan förhindra stora framtida kostnader, som 
kan uppstå till följd av nya marknadsregleringar, nya krav och efterfrågan från 
konsumenter eller till följd av resursbrist i spåren av överutnyttjade ekosystem (Hart, 
1995; Holmberg & Robèrt, 2000; Shrivastava, 1995).  

För det tredje kan hållbarhet ses som en indikator för operationell effektivitet (Starik & 
Marcus, 2000). Argumentet grundas på att utsläpp och avfall innebär ett resursslöseri som 
medför onödiga kostnader (Ambec & Lanoie, 2008; Hart, 1995; Porter & van der Linde, 
1995). Miljövänlig teknik, låg energiförbrukning och återvinning kan sänka kostnaderna 
för företaget (Judge & Douglas, 1998; King & Lenox, 2002; Klassen & Whybark, 1999). 
Även sociala faktorer som god arbetsmiljö, hälsa, jämställdhet, lärande och kompetens-
utveckling kopplas till ökad effektivitet och organisatorisk framgång (Ekberg et al., 2016; 
Grawitch et al., 2006; Islam & Shazali, 2011). Exempelvis indikerar studier att företag 
med jämställd styrelse tenderar att leverera bättre resultat än företag med könssegregerad 
(manlig) styrelse (Trautman, 2014; Sjåfjell, 2015). Det gäller för det ekonomiska 
resultatet (Smith et al., 2005), men även för resultat i termer av en hållbar utveckling i 
omgivningen (Bernardi & Threadgill, 2010; Sjåfjell, 2015).  

För det fjärde kan satsningar på hållbarhet fungera som ett sätt att stärka organisationens 
eller företagets proaktiva strategier och långsiktiga utvecklingsförmåga, vilket ger 
konkurrensfördelar (Aragon-Correa, 1998; Hart, 1995; Sharma & Vredenburg, 1998). 
Genom att arbeta strategiskt med hållbarhetsfrågor kan ledningen utveckla mer 
långsiktiga perspektiv och stärka verksamhetens förmåga till flexibilitet, innovation och 
ständiga förbättringar (Christmann, 2000; Dixon-Fowler et al., 2013; Judge & Douglas, 
1998). 
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I forskningen framkommer även mekanismer som motverkar att satsningar på hållbarhet 
blir lönsamma för organisationer och företag (Dixon-Fowler et al., 2013; Wang & Bansal, 
2012). Framförallt kan hållbarhet medföra ökade kostnader, ta fokus från kärn-
verksamheten och tränga undan andra utvecklingsmöjligheter med mer direkt effekt på 
lönsamheten. Ju mer resurser som investeras i att bygga en hållbar organisation, desto 
mindre resurser finns tillgängliga för annat (McWilliams & Siegel, 2001; Waddock & 
Graves, 1997). Chefer och ledare kan även distraheras så att deras engagemang och fokus 
dras från andra viktiga uppgifter (Wang & Bansal, 2012). Att leda en hållbar utveckling 
kräver ofta mycket tid och kraft, inte minst för att överbrygga motstridiga intressen, skapa 
engagemang, bygga koalitioner och jämka mellan olika perspektiv på hur ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet bästa kan uppnås (Hart, 1995; Petts et al., 1999). Det gör 
att organisationen riskerar att halka efter på andra områden och därmed tappa 
konkurrenskraft.  

En annan negativ aspekt som lyfts fram är att det kan finnas legitimitetsproblem i 
hållbarhetssatsningar om dessa går utöver de krav som ställs i befintlig lagstiftning (Wang 
& Bansal, 2012). Det kan vara fördelaktigt för enskilda chefer att förknippas med positivt 
laddade värden som socialt ansvarstagande och hållbar utveckling. Det kan ge social 
status, politiskt inflytande och främja framtida karriärmöjligheter. Därmed finns en risk 
att engagemang i dessa frågor drivs av egenintresse, vilket kan gå ut över organisationens 
eller företagets (ägarnas) intressen (Wang & Bansal, 2012; Wright & Ferris, 1997). 

Är det lönsamt att vara hållbar? 
Flera studier visar att det finns ett positivt samband mellan satsningar på hållbarhet och 
ekonomisk framgång (Ambec & Lanoie, 2008; Orlitzky et al., 2003). Exempelvis visar 
en studie av Dixon-Fowler et al. (2013) ett signifikant positivt samband (r = 0,06, p < 
0,001). Effektstorleken är dock blygsam, vilket bekräftas av andra studier som också visar 
en effektstorlek på ungefär samma nivå (Orlitzky et al., 2003). Samtidigt ifrågasätts detta 
samband i andra studier som tvärtom visar att sambanden ofta är negativa eller varierar 
kraftigt mellan olika branscher och kontexter (Antonio & Riillo, 2017; Goncalves et al., 
2016; Wang & Bansal, 2012).  

I litteraturen på området påpekas att analysen måste gå vidare bortom den generella frågan 
om det lönar sig att satsa på hållbarhet. Mer relevanta frågor är istället när, var, hur och 
för vem det i så fall är lönsamt. 

En fråga som undersökts i denna vidgade analys är huruvida det finns någon skillnad i 
lönsamhet mellan proaktiva och reaktiva strategier för hållbarhet. Reaktiva strategier går 
ut på att uppnå kraven i befintlig lagstiftning genom att använda etablerade metoder. Det 
kan beskrivas som en anpassningsinriktad strategi som hanterar problem när de uppstår. 
Proaktiva strategier går istället längre än vad lagstiftningen kräver. Det är en mer 
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utvecklingsinriktad strategi med målet att förebygga problem snarare än att reagera på 
dem. Flera forskare menar att proaktiva strategier är mer lönsamma än reaktiva strategier 
(Hart, 1995; Wang & Bansal, 2012). Det är framförallt de proaktiva strategierna som antas 
aktivera ovan nämnda mekanismer om ökad effektivitet och sänkta kostnader genom 
lägre resursanvändning, förebyggande av framtida kostnader till följd av förändrade krav 
samt långsiktigt stärkt organisatorisk kapacitet för lärande, innovation och ständiga 
förbättringar. 

Emellertid, Dixon-Fowlers et al. (2013) studie stödjer inte hypotesen att proaktiva 
strategier (r = 0,06, p < 0,01) skulle vara mer lönsamma än reaktiva strategier (r = 0,07, 
p < 0,01). Strategierna ger samma resultat när det gäller lönsamheten för den enskilda 
verksamheten. Andra studier indikerar att företag med proaktiva strategier visserligen har 
en generellt bättre innovationsförmåga, men att denna inte i tillräcklig grad omsätts i ökad 
produktivitet och lönsamhet (Antonio & Riillo, 2017). Det betyder inte att långsiktiga och 
proaktiva strategier är ineffektiva för att åstadkomma ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet, men det betyder att möjligheten till ökade lönsamhet inte är ett tillräckligt 
starkt argument för att motivera enskilda organisationer och företag att ligga i framkant 
och gå längre än kraven i befintlig lagstiftning. Proaktiva strategier måste motiveras på 
andra grunder. 

Denna slutsats kan problematiseras utifrån en studie av Wang och Bansal (2012) som 
undersöker betydelsen av ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i nya företag (yngre 
än åtta år). I studien skiljer de på långsiktiga och kortsiktiga hållbarhetsstrategier. 
Definitionen av långsiktighet/kortsiktighet ligger nära definitionen av proaktiv/reaktiv i 
Dixon-Fowlers et al. (2013) studie, då de kopplar begreppen till samma underliggande 
mekanismer. Wangs och Bansals (2012) slutsats är att en långsiktig hållbarhetsstrategi 
påverkar lönsamheten positivt. En regressionsanalys visar ett negativt generellt samband 
mellan hållbarhet och lönsamhet (β = -0,25, p < 0,05), men studien indikerar att detta 
negativa samband var betydligt starkare för företag med en kortsiktig hållbarhetsstrategi 
(β = -0,55) än för företag med en långsiktig strategi, som istället uppvisade en viss tendens 
till ett positivt utfall (β = 0,05) (Wang & Bansal, 2012). 

Sammanfattningsvis går det inte att ge ett entydigt svar på huruvida det är lönsamt eller 
inte att bygga en hållbar organisation. I vissa fall kommer det att vara lönsamt, i andra 
fall kommer investeringar i hållbarhet inte täckas av ökade intäkter eller minskade 
kostnader. Emellertid har hållbarhetsbegreppet aldrig handlat om att skapa ekonomiska 
vinster för företag (Johnston et al., 2007). Syftet är att främja en utveckling mot en hållbar 
värld, där människors behov kan tillgodoses utan att planetens resurser utarmas på 
bekostnad av framtida generationer. Ekonomisk lönsamhet ska därför inte förstås som ett 
hållbarhetsmål, utan som ett möjligt argument för att motivera en hållbar utveckling. 
Ekonomiska drivkrafter är dominerande i de flesta organisationer och företag och därför 
behövs ekonomiska argument (Haffar & Searcy, 2017). Resonemanget känns igen från 
jämställdhetsområdet, där ökad jämställdhet mellan kvinnor och män motiveras med 
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ekonomiska argument samtidigt som det finns en kritik mot att reducera jämställdhet till 
ett medel för att uppnå andra mål (Hedlund & Sundin, 2011). 

Haffar och Searcy (2017) menar att det utifrån forskningsläget är helt klart att det finns 
både motsättningar och möjliga synergier mellan hållbarhet och lönsamhet. De menar 
dock att dessa inte är statiska och en gång för alla givna. Under vissa förutsättningar kan 
motsättningar omvandlas till synergier och vice versa. Framförallt är det begränsade 
resurser som ökar risken för att fastna i motsättningar mellan olika värden och intressen 
(ibid).  

Muñoz och Cohen (2018) kritiserar istället perspektivet att krav på hållbarhet och 
lönsamhet överhuvudtaget ska vägas mot varandra, eftersom ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet, inklusive lönsamhet för enskilda organisationer och företag, är 
invävda i varandra. Hållbarhetsutmaningen bör, enligt dem, omformuleras från att handla 
om att balansera motstridiga krav inom befintliga ekonomiska och sociala system till att 
maximera det aggregerade utfallet genom att omforma systemen. 

I de branscher och sammanhang där det inte är lönsamt att satsa på hållbarhet – oavsett 
det gäller miljöhänsyn, arbetsmiljö, jämställdhet eller socialt ansvarstagande – kommer 
arbetet för ökad hållbarhet inte att bära sig självt. Arbetet för en hållbar utveckling blir, 
så att säga, inte ett långsiktigt hållbart utvecklingsarbete. Ett negativt samband mellan 
hållbarhet och lönsamhet motiverar istället striktare lagstiftning och marknadsregleringar, 
som kan skapa ett ökat institutionellt tryck på organisationer och företag att gå i en mer 
hållbar riktning (Antonio & Riillo, 2017; Porter & van der Linde, 1995). 
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5 Avslutande diskussion 
Hållbarhetsbegreppet är vida spritt och används på olika sätt i olika sammanhang. 
Populariseringen av begreppet tog fart i slutet av 1980-talet i och med den så kallade 
Brundtandrapporten Our commun future (WCED, 1987), där hållbar utveckling 
presenterades som en sammanvägning av ekologiska, sociala och ekonomiska värden. 
Något decennium senare blev begreppet även stort inom projektforskning, implemen-
teringsforskning och organisationsforskning, för att rikta uppmärksamhet mot långsiktiga 
effekter från organisatoriska utvecklingsprocesser (Shediac-Rizkallah & Bone, 1998). I 
dessa fall frikopplades dock begreppet från den initiala diskussionen om ekologisk, social 
och ekonomisk hållbarhet.  

Litteraturstudien visar att det finns en uppsjö av definitioner, perspektiv och motstridiga 
intressen som drar hållbarhetsbegreppet i olika riktningar. Frågan är om begreppet 
fortfarande är användbart eller om det urvattnats och reducerats till en meningslös floskel. 
I såväl forskning om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet (Geisendorf et al., 2018; 
Johnston et al., 2007; Lozano, 2018) som forskning om hållbart utvecklingsarbete 
(Fleiszer et al., 2015; Moore et al., 2017; Shediac-Rizkallah & Bone, 1998) påpekas att 
begreppet är spretigt och oklart definierat. Återkommande efterfrågas en gemensam 
begreppsapparat med tydliga definitioner. 

När det gäller begreppet hållbart utvecklingsarbete och forskning om långsiktiga effekter 
från organisatoriska utvecklingsprocesser är det emellertid inte bara en fråga om hur 
begreppet ska definieras. Det är också en fråga om hållbarhetsbegreppet överhuvudtaget 
är särskilt lämpligt. Risken är att det sammanblandas med det mer etablerade hållbarhets-
begreppet och drunknar i litteratur om miljöarbete, grön teknik, cirkulär ekonomi, socialt 
ansvarstagande etcetera. Det gör det svårt att söka relevanta kunskaper på området. Det 
gör också att författare tvingas förtydliga att deras hållbarhetsbegrepp inte handlar 
ekologisk, social eller ekonomisk hållbarhet (se Vårdanalys, 2018; Åhlfeldt, 2017). 
Varför göra sig detta omak när det finns en mängd andra begrepp som kan användas för 
att ringa in och analysera fenomenet långsiktiga effekter från organisatoriska utvecklings-
processer? Denna fråga står i fokus för denna avslutande diskussion. 

Unikt eller utbytbart begrepp?  
Litteraturstudien visar att begreppet hållbart utvecklingsarbete ofta används som utbytbar 
synonym med begrepp som rutinisering, institutionalisering, ”continuation”, ”mainten-
ance”, implementering och till viss del även organisatoriskt lärande.13 Om det ska finnas 
någon avgörande poäng med att använda hållbarhetsbegreppet är det ett rimligt 

                                                           
13 Ytterligare begrepp som kan nämnas är “durability”, “incorporation”, “integration”, ”permanence”, 
“resilience”, “survival” och “viability”.  



 

36 

minimikrav att det ska vara mer än en utbytbar synonym. Det behöver tillföra nya 
perspektiv som inte fångas lika bra i de andra begreppen. Frågan är om det är fallet. 

Långt ifrån all forskning om hållbart utvecklingsarbete tillför nya perspektiv i detta 
avseende, men denna litteraturstudie visar likväl att det finns byggstenar i begreppet som 
motiverar att det kan vara både relevant och användbart. Utöver det långsiktighets-
perspektiv som finns i samtliga nämnda begrepp, kan det synliggöra åtminstone tre 
viktiga perspektiv som inte är lika tydliga i de andra begreppen. För det första tydliggörs 
att hållbart utvecklingsarbete som begrepp har ett normativt inslag (Gruen et al., 2008; 
Racine, 2006). För det andra betonas att det är ett dynamiskt begrepp (Buchanan et al., 
2005; Fleiszer et al., 2015). Och för det tredje öppnar det upp för ett institutionellt 
perspektiv (Brulin & Svensson, 2011; Pluye et al., 2004; Åhlfeldt, 2017). 

I princip kan vilka idéer som helst rutiniseras och institutionaliseras. Det finns gott om 
historiska belägg för att såväl destruktiva som dåligt underbyggda idéer kan få fäste, 
spridas och ge långsiktiga effekter. Detta är dock inte hållbart i normativ mening. Jämfört 
med mer neutrala begrepp som rutinisering, institutionalisering, ”continuation”, ”main-
tenance” och implementering har hållbarhetsbegreppet en tydligare normativ dimension 
som gör ett värderande inslag centralt. Ett hållbart utvecklingsarbete innebär att det är de 
bra idéerna som ska tillvaratas och organiseras på ett effektivt sätt så att deras värde kan 
optimeras över tid (Racine, 2006). Hållbart utvecklingsarbete kan också sägas vara 
mindre statiskt än flertalet av de alternativa begreppen, som inte i samma grad öppnar för 
ett dynamiskt perspektiv, där de nya inslagen kan vidareutvecklas i takt med andra 
förändringar i organisationen och omvärlden. Ett undantag finns i begreppet 
organisatoriskt lärande som också kan ses som ett dynamiskt begrepp, då det kan 
synliggöra både kontinuerlig anpassning och mer radikala innovationsprocesser (Argyris 
& Schön, 1978; Ellström, 2001). 

Begreppet hållbart utvecklingsarbete öppnar dock för ett institutionellt perspektiv i högre 
grad än organisatoriskt lärande och de andra alternativa begreppen, som är mer inriktade 
mot förändringar på organisationsnivå. Även ett begrepp som institutionalisering, som 
borde kunna öppna för ett institutionellt perspektiv, används primärt på organisationsnivå 
i denna forskning (Fleiszer et al., 2015; Goodman & Steckler, 1989). Förutsättningarna 
för ett hållbart utvecklingsarbete kan dock inte förstås och förklaras på enbart projekt- 
eller organisationsnivå. Analysen behöver synliggöra samspelet mellan enskilda 
förändringsagenter, projekt, organisationer och omgivande samhälle (Brulin & Svensson, 
2011; Sahlin-Andersson & Söderholm, 2006; Shediac-Rizkallah & Bone, 1998). Studier 
visar exempelvis att utvecklingsarbete som utmanar rådande institutionella ordning och 
etablerade maktrelationer riskerar att motarbetas och återställas (Abrahamsson, 2002; 
Kvande & Børve, 2012; Tang, 2011; Åhlfeldt, 2017). Och ett utvecklingsarbete blir mer 
överlevnadskraftigt och når större spridning om resultatet institutionaliseras och bidrar 
till förändringar i hela branschen och det omgivande samhället (Coburn, 2003; Pluye et 
al., 2004). 
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Sammanfattningsvis, begreppet hållbart utvecklingsarbete kan ses som relevant och 
användbart för att det tillför perspektiv som inte täcks av de andra begreppen. Utöver 
långsiktighetsperspektivet tydliggörs de normativa, dynamiska och institutionella 
perspektiven i högre grad än i andra närliggande begrepp.  

Frågan är ändå om detta är tillräckligt. Om begreppet bildas på ordstammen ”hållbar” 
kommer det oundvikligen sammanblandas med det mer etablerade hållbarhetsbegreppet 
från Brundtlandrapporten. I kapitel 4 ovan föreslås därför en syntes, där ekologisk, social 
och ekonomisk hållbarhet inkluderas som värderingskriterier i ett hållbart utvecklings-
arbete. Det normativa eller värderande inslaget i begreppet vidgas bortom den enskilda 
organisationens eller företagets egna intressen. Det skulle ytterligare förstärka hållbart 
utvecklingsarbete som ett unikt begrepp i relation till begrepp som rutinisering, 
institutionalisering, ”continuation”, ”maintenance”, implementering och organisatoriskt 
lärande. 

Ett argument mot en sådan syntes är att forskningsfältet om hållbart utvecklingsarbete 
vuxit fram relativt frikopplat från det mer etablerade hållbarhetsbegreppet från 
Brundtlandrapporten. Det är helt enkelt två olika begrepp, eller så kallade homonymer, 
det vill säga två olika ord med närbesläktad etymologisk bakgrund. Att samma ord har 
flera olika betydelser är vare sig ovanligt eller konstigt. Det är således fullt möjligt att 
använda begreppet hållbart utvecklingsarbete utan koppling till ekologisk, social och 
ekonomisk hållbarhet. Det medför dock en risk för missförstånd och ställer därför krav 
på en tydlig definition. I synnerhet är det nödvändigt att tydliggöra vilka andra 
värderingskriterier som i så fall används för att definiera riktningen i ett hållbart 
utvecklingsarbete. Ett hållbart utvecklingsarbete är inte bara en process, det har också ett 
innehåll (jfr Elg et al., 2015; Svensson et al., 2007). 

Ett argument för en sådan syntes kan formuleras med hjälp av en parallell till begrepp 
som hållbar organisation, hållbar innovation och hållbart entreprenörskap. Litteratur-
studien visar att flera forskare argumenterar för att dessa begrepp ska kopplas till 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Exempelvis framhålls att en hållbar 
organisation behöver innebära något mer än att organisationen är konkurrenskraftig och 
överlever långsiktigt. En framgångsrik organisation med effektiva processer och god 
förmåga till lärande och innovation behöver inte vara hållbar i meningen att den 
tillgodoser människors behov utan att äventyra framtida generationers möjligheter att 
tillgodose sina behov. Enligt samma logik, och i konsekvensens namn, behöver även 
begreppet hållbart utvecklingsarbete betyda något mer än att resultat och nya kunskaper 
tillvaratas och överlever långsiktigt. Utvecklingsarbetet behöver bidra till ekologisk, 
social och ekonomisk hållbarhet, det vill säga till att mottagarorganisationen blir en mer 
hållbar organisation. 
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Svag och stark hållbarhet 
En fördjupad diskussion om värderingskriterier är avgörande för att vidareutveckla 
begreppet hållbart utvecklingsarbete. (Det gäller oavsett om begreppet kopplas till de tre 
hållbarhetsdimensionerna eller inte.) Denna diskussion kan förslagsvis ta avstamp i en 
distinktion mellan ett mer avgränsat och moderat perspektiv på hållbarhet och ett mer 
långtgående och radikalt perspektiv. 

Inom miljöforskningen görs en uppdelning mellan ett svagt och ett starkt hållbarhets-
begrepp (Owens, 2003). Det förra erkänner bara delvis att läget för miljön är kritiskt och 
ser naturresurser som instrumentella värden för människan. Det senare utgår från att läget 
är mer allvarligt och är mindre antropocentriskt. Det tillskriver planeten och dess 
ekosystem ett egenvärde, inte bara ett instrumentellt värde för människan. Denna 
uppdelning i ett svagt och ett starkt hållbarhetsbegrepp kan modifieras och överföras på 
diskussionen om värderingskriterier i ett hållbart utvecklingsarbete. 

Ett svagt hållbarhetsbegrepp skulle då kunna innebära att ett utvecklingsarbete värderas 
på organisationsnivå i relation till den specifika verksamheten. Ett hållbart utvecklings-
arbete handlar då om att balansera sociala och ekonomiska värden i organisationen, så att 
det bidrar till en god arbetsmiljö, där ett resultatfokuserat utvecklingsarbete kan 
balanseras av krav på hälsa, jämlikhet, jämställdhet, lärande och kompetensutveckling i 
den egna verksamheten (jfr Callerstig et al., 2011; Elg et al., 2015; Svensson et al., 2007). 
Ett starkt hållbarhetsbegrepp skulle även inkludera den ekologiska dimensionen och 
värdera utvecklingsarbetet på samhällsnivå och global nivå, inte bara idag utan även i 
framtiden. Ett utvecklingsarbete kan då definieras som hållbart om det bidrar till en 
hållbar utveckling även utanför den egna verksamheten, det vill säga ett hållbart nyttjande 
av naturresurser (exempelvis i termer av en cirkulär ekonomi) men också jämlikhet, 
jämställdhet och fattigdomsbekämpning i berörda lokalsamhällen och goda arbetsvillkor 
genom hela värdekedjan av underleverantörer (Charter & Clark, 2007; Lozano, 2018; 
Tilley & Young, 2009). 

Det är värt att notera att ett svagt hållbarhetsbegrepp i denna mening är utsatt för kritik 
inom hållbarhetsforskningen (Johnston et al., 2007; Jørgensen et al., 2013; Owens, 2003). 
Kritiken handlar till stor del om att den ekonomiska hållbarhetsdimensionen reduceras till 
att handla om lönsamhet, vinst och effektivitet i enskilda organisationer och företag, 
istället för fattigdomsbekämpning och en generell ekonomisk utveckling för alla. 

I forskning om hållbar utveckling i organisationer kan motsvarande tendens skönjas även 
för den sociala hållbarhetsdimensionen. Det sker när social hållbarhet begränsas till 
sociala värden i den enskilda organisationen eller företaget, som arbetsmiljö, jämställdhet, 
lärande och kompetensutveckling. Om dessa sociala värden legitimeras med hänvisning 
till ökad produktivitet, effektivitet och innovationsförmåga (vilket de ofta gör) riskerar 
den sociala hållbarhetsdimensionen att reduceras till ekonomiska värden. Båda den 
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sociala och ekonomiska hållbarhetsdimensionen blir primärt en fråga om organisationens 
eller företagets prestationsförmåga, konkurrenskraft och lönsamhet. Då har kopplingen 
till det ursprungliga hållbarhetsbegreppet i Brundtlandrapporten gått förlorad. 

Avslutningsvis, en fördjupad diskussion om värderingskriterier kommer sannolikt 
medföra att det blir än svårare att etablera en gemensam definition av hållbart utvecklings-
arbete, eftersom det aktualiserar grundläggande intressekonflikter. Samtidigt är det 
dominerande perspektivet i forskningen är att det behövs en tydligt etablerad och 
gemensam definition. Emellertid finns även alternativa perspektiv på detta behov av en 
gemensam definition. Det kan få avrunda denna rapport och förhoppningsvis fungera som 
inspel till en fortsatt diskussion om värderingskriterier i ett hållbart utvecklingsarbete. 

Owens (2003) gör en parallell till John Rawls (1999) teori om rättvisa och jämför 
hållbarhetsbegreppet med andra svårdefinierade och mångfasetterade begrepp som 
rättvisa, demokrati, jämlikhet och frihet. Dessa begrepp är accepterade och anses viktiga, 
men det saknas likväl specifika definitioner som alla är villiga att skriva under på. 
Tvärtom handlar den politiska och vetenskapliga diskussionen om olika synsätt på vad 
dessa begrepp innebär, hur de ska tolkas och hur de bäst kan förverkligas i praktiken. 
Begreppen kan ringas in på en abstrakt och övergripande nivå, men så fort de ska 
konkretiseras och appliceras på specifika frågor uppstår konflikter. Detsamma kan sägas 
om hållbarhet. Det finns grundläggande intressekonflikter som gör det omöjligt att enas 
om vad det innebär att ett samhälle, en organisation eller ett utvecklingsarbete är hållbart. 
Olika politiska och etiska perspektiv och olika värderingskriterier står emot varandra. 
Owens (2003) poäng är dock att detta inte gör begreppet verkningslöst eller överflödigt. 
På samma sätt som begreppen rättvisa, demokrati, jämlikhet och frihet har gagnat 
samhällsutvecklingen, trots att de är svårgripbara och mångtydiga, kan hållbarhets-
begreppet fylla en viktig funktion och främja ett nödvändigt utvecklingsarbete i 
organisationer och företag. 
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