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ABSTRACT 

Tschöp, F. 2015. Utvecklas hållbar utveckling hållbart?. Uppsatser Kulturgeografiska institutionen, Uppsala 

universitet. 

 

Hållbar utveckling är idag en av Förenta Nationernas (FN:s) mest grundläggande principer i arbetet för en bättre 

värld. Syftet med denna uppsats är därför att undersöka hur nyttjandet av hållbar utveckling har förändrats i FN:s 

arbete från år 2000 till idag. Tre riktlinjer har formulerats för undersökningen – hur förekomsten av begreppet 

har förändrats, hur fokus har förflyttats mellan de tre dimensionerna inom hållbar utveckling (ekologiska, 

ekonomiska, sociala) samt hur ett miljöetiskt fokus har förflyttats mellan människa och miljö. Undersökningen 

består i en kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag, gjord på två rapporter publicerade av FN – här 

benämnda Millennierapporten och Hållbarhetsrapporten. Dessutom har arbetet en abduktiv ansats där teori 

varvas med empisriska resultat som ämnar förstärka slutsatserna. Undersökningens resultat visar på en stor 

ökning i nyttjandet av hållbar utveckling, med ett förflyttat fokus från sociala till ekologiska aspekter i arbetet för 

att nå en bättre värld. Dessutom har det miljöetiska perspektivet förflyttats från människa till människa och miljö 

från Millennierapporten och Hållbarhetsrapporten. Det empiriska resultatet har stämt väl överens med hur 

hållbar utveckling beskrivs i tidigare forskning, men det har funnits en viss utveckling i dess nyttjande. 

Exempelvis har en ny dimension fått ta plats i Hållbarhetsrapporten, nämligen styrande. 

 

Keywords: Förenta Nationerna, hållbar utveckling, ekologi, ekonomi och sociala frågor, människa och miljö, 

helthetsperspektiv  
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1. INLEDNING 

 

I år är det 70 år sedan andra världskriget avslutades. För att förhindra framtida 

krigssituationer grundades år 1945 organisationen Förenta Nationerna, FN, som alltså firar 70 

år i år. FN:s uppdrag har sedan starten, när förhindrande av krig stod i fokus, utvecklats och 

breddats och idag ligger stort fokus på att förbättra livet för människor i hela världen samt 

förbättra samspelet mellan människa och natur (UN:a, 2015-05-12).  

2015 är året då de så kallade Millenniemålen ska vara uppnådda och FN står nu, 

tillsammans med övriga världen, inför ett val gällande framtiden. Ett val gällande 

utformningen av riktlinjer för hur stater, företag och människor bör styras och leva utan att 

riskera framtida generationers livssituation på jorden (UN Sustainable Development 

Knowledge Platform:a, 2015-04-26). 

I sitt första-maj-tal i år beskrev Sveriges stadsminister, Stefan Löfven, hur just FN ska 

samlas för att besluta om utvecklingsmålen post 2015 (Löfven, 2015-05-08). Målen som ska 

hjälpa till att förbättra världen för alla, och bygger på de mål som sattes av FN vid det senaste 

millennieskiftet, de tidigare nämnda Millenniemålen. De nya målen har kommit att kallas 

Sustainable Development Goals, mål för en hållbar utveckling, och ska fastställas under FN:s 

toppmöte i september i år. Både millenniemålen och målen för en hållbar utveckling är ett 

resultat av flera års diskussioner och arbete stater och organisationer emellan, med FN som 

ledande organisation (Millenniemålen:a, 2015-05-08).  

Inför formulerandet av de mål som sätts för att förbättra världen hålls flera internationella 

toppmöten och diskussioner förs kring vad som bör göras. Innehållet i dessa toppmöten och 

diskussioner brukar sammanfattas i rapporter som FN sedan publicerar. Inför millenniemålens 

fastställande år 2000 publicerade FN rapporten We the Peoples: The Role of the United 

Nations in the 21st Century (här kallad Millennierapporten). Inför fastställandet av de nya 

målen publicerade FN i december 2014 en liknande rapport, The road to dignity by 2030: 

Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the Planet (här kallad 

Hållbarhetsrapporten), vari FN:s syn på hur arbetet med milleniemålen har gått och hur detta 

påverkar det framtida arbetet med de nya målen, samt vad de nya målen innebär. Införandet 

av millenniemålen har kommit att påverka stora delar av världens befolkning. Tack vare 

målen har exempelvis fler människor tillgång till rent vatten och medellivslängden i världen 

har ökat (Millenniemålen:b, 2015-05-29). Tyvärr finns det även mycket kvar i arbetet med att 

förbättra världen. Ett av de åtta mål från 2000 som inte fullt ut har uppnåtts är nummer sju – 

att säkra en hållbar utveckling (Millenniemålen:c, 2015-05-23). Detta har uppmärksammats 

inför de nya målsättningarna där bland annat ett holistiskt perspektiv på utveckling har 

förespråkats (Millenniemålen:a, 2015-05-29).    

Ett sätt att arbeta med det holistiska perspektivet är att implenetera hållbar utveckling i 

allt arbete. Hållbar utveckling är ett begrepp som inte kan ha undsluppit någon de senaste åren 

och har under 2000-talet blivit ett väldigt populärt retoriskt grepp inom samhällets alla 

instanser – från politik till skola och individers vardagsliv. Begreppet är dessutom en ledande 

princip i FN:s arbete (FN, 2015-05-23) och är, som man kan se på benämningen av de nya 

målen, högst närvarande i den nya rapporten från 2014. Hållbar utveckling som begrepp och 

fenomen inbegriper ett stort antal olika tolkningar och dimensioner, varav de tre vanligaste är 
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ekologiska, sociala och ekonomiska. Närvarande i alla diskussioner kring hållbar utveckling 

är även människans relation till natur och miljö. Begreppet är i och med dess stora utbredning 

i ständig förändring. Denna föränderlighet har motiverat undersökningen i denna uppsats. Att 

påstå att begreppets nyttjande de senaste åren har ökat i allmänt tal känns okontroversiellt, 

men frågan är om det går att se en förändring av begreppet hållbar utveckling på global nivå, 

från Millennierapporten till Hållbarhetsrapporten.   

 

1.1. Syfte och frågeställning 

Denna uppsats ämnar undersöka begreppet och fenomenet hållbar utveckling i FN:s 

Millennierapport från 2000 och i den nya Hållbarhetsrapporten från 2014. Syftet är att 

undersöka hur begreppets användning har förändrats i rapporterna, både gällande omfattning 

och betydelse. Som riktlinjer i undersökningen har nedanstånde frågeställningar formulerats: 

- Hur har förekomsten av begreppet hållbar utveckling utvecklats i de två 

rapporterna?  

- Hur har fokus i rapporterna förändrats gällande den miljöetiska relationen mellan 

människa och miljö, det vill säga hur man värderar naturen? 

- Hur har fokus i rapporterna förändrats gällande de tre dimensionerna inom hållbar 

utveckling; ekologi, ekonomi och sociala frågor? 

 

1.2. Avgränsningar och undersökningsurval 

Undersökningen har rört endast organsiationen Förenta Nationernas arbete med globala mål 

för en bättre värld även om det finns oändligt många fler aktörer som har stort inflytande i just 

arbetet för en bättre värld. För att avgränsa undersökningen ytterligare har uppsatsen 

behandlat enbart rapporterna We the Peoples: The Role of the United Nations in the 21st 

Century, från 2000, och The Road to Dignity by 2030: Ending poverty, Transforming All 

Lives and Protecting the Planet, från 2014. Dessa rapporter har i denna uppsats benämnts som 

Millennierapporten respektive Hållbarhetsrapporten. Rapporterna som undersöks är skrivna 

på engelska, varför begreppet hållbar utveckling ibland har skrivits på engelska, det vill säga 

sustainable development.  

Uppsatsen har således avgränsats till att behandla endast FN som aktör och dessutom 

endast två rapporter som båda är skrivna under 2000-talet. Valet av rapporter grundades i att 

jag ville undersöka arbetet med millenniemålen vars slutdatum är i år, 2015, samt hur detta 

arbete kan komma att se ut fortsättningsvis, efter 2015. Det finns många infallsvinklar att 

undersöka i detta avseende, men då denna undersökning måste avgränsas avsevärt har jag valt 

att begränsa mig till den utveckling som går att se i rapporten från 2000 till den från 2014 

gällande hållbar utveckling som begrepp och fenomen. 

Det finns ingen enhetlig definition av hållbar utveckling och begreppet innefattar flera 

olika betydelser och tolkningar. Som vi kommer se har undersökningen delats upp i en 

kvantitativ och en kvalitativ analys. I den kvantitativa delen har jag undersökt hur ofta hållbar 

utveckling förekommer och i den kvalitativa delen hur hållbar utveckling förekommer. För att 

skilja detta åt talar jag ibland om å ena sidan begreppet hållbar utveckling, å andra sidan 

fenomenet hållbar utvecklling. När jag talar om hållbar utveckling som begrepp menar jag 

således dess explicita förekomst i de båda rapporterna, det vill säga när begreppet står 
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utskrivet i texten. Exempelvis där det står: It adopted an indicative policy framework intended 

to help achieve the goal of sustainable development (Millennierapporten, 2000, s. 56). Då jag 

talar om hållbar utveckling som fenomen menar jag å andra sidan dess ”implicita” förekomst. 

Hållbar utveckling kan alltså finnas beskrivet i rapporterna utan att själva orden ”hållbar” och 

”utveckling” står utskrivna. Fenomenet hållbar utveckling kan således utläsas ”mellan 

raderna” när rapporterna beskriver exempelvis hur man måste ta hänsyn miljön i arbetet för 

ekonomisk tillväxt.     

Forskningsfältet hållbar utveckling är ett brett fält som innefattar många studier och med 

det, många definitioner, varför det behöver avgränsas. Denna avgränsningen har gjorts med 

utgångpunkt i ett litet men relevant urval av den stora mängd tidigare forskning som finns i 

ämnet. Dessutom har tolkningar gjorts baserade på hur det nyttjas i de båda rapporterna. 

Avgränsningen har, som vi kommer att se, landat i två vanliga diskussionsområden inom 

fältet – ”relationen mellan människa och miljö” samt ”de tre dimensionerna”. Relationen 

mellan människa och miljö är en miljöetisk diskussion som handlar om hur människan 

värderar naturen. De tre dimensionerna handlar om hur ekologi, ekonomi och sociala aspekter 

integreras eller ej i arbetet för hållbar utveckling.    

 

1.3. Metod 

Undersökningsmetoden i denna uppsats har bestått i en kvalitatitv textanalys av två rapporter 

publicerade av FN; en inför 2000 års målformuleringar för en bättre värld 

(Millennierapporten) respektive en inför 2015 års målformuleringar för en bättre värld 

(Hållbarhetsrapporten). En kvalitativ metod står i fokus i undersökningen, men vissa 

kvantifierande inslag har fått plats för att förstärka motivationen till den valda undersökningen 

samt för att tydliggöra de skillnader som finns. Ett kvalitativt fokus har valts främst eftersom 

att syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur innebörden av ett begrepp och fenomen 

har förändrats över tid. Ett kvantitativt fokus hade inte gett svar på det syftet.  

Att välja antingen en kvalitativ eller kvantitativ metod är, enligt Bryman (2011, s. 41) 

problematiskt och det finns fördelar med att förena de två, vilket denna uppsats har utnyttjat. 

Kombinationen har gjort att de resultat som den kvalitativa metoden har gett har kunnat 

kontrolleras mot resultatet i den kvantitativa undersökningen, vilket Bryman (2011, s. 562) 

kallar triangulering. Triangulering används exempelvis när man vill mäta ett begrepp, som 

denna uppsats ämnar göra. Genom att undersöka hållbar utveckling både kvantitativt och 

kvalitativt har resultet fått en högre validitet.      

1.3.1. Ansats och validitet 

Uppsatsen har, med dess kvalitativa och delvis kvantitativa metod, haft en så kallad abduktiv 

ansats. Detta innebär att slutdiskussionen har haft både ett induktivt och ett deduktivt 

förhållningssätt (Lindeborg, 2012, s. 68f) där analys baserad på den empiriska 

undersökningen av rapporterna har varvats och sammanförts med analyser baserade på 

slutsatser från tidigare forskning kring hållbar utveckling. Således har den kvalitativa 

textanalysen gjorts parallellt med en teoretisering av hållbar utveckling som begrepp och med 

hjälp av tidigare forskning. Fördelarna med detta arbetssätt är att det skapar en slags öppenhet 

till resultatet, samtidigt som den tidigare forskningen kan hjälpa till i analysen av det 



 7  

 

 

empiriskt insamlade materialet och skapa mer passande teoretiska ramar. Lindeborg (2012, s. 

68) som alltså skriver om just abduktion, menar att en annan fördel kan vara att man skapar en 

slags naturlig kritisk hållning till den insamlade datan. Man kan alltså enklare upptäcka 

eventuella frågetecken, eller nya infallsvinklar, i både undersökningsmaterial och den tidigare 

forskningen. 

Den abduktiva ansatsen har valts eftersom jag som författare av denna uppsats anser att 

detta arbetssätt skapar en större validitet av uppsatsen. Genom att varva teori och empiriskt 

material i diskussionerna är det mer troligt att de slutsatser som dras är trovärdiga, det vill 

säga har högre validitet. Validitet kan enligt Esaiasson et al. (2007, s. 63) definieras som 

överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator (begreppsvaliditet) 

samt att vi mäter det vi påstår att vi mäter (resultatvaliditet). Förhoppningen med vald metod 

för uppsatsens syfte är självklart att de slutsatser som dras ska ha hög validitet, det vill säga 

att uppsatsen har en hög resultatvaliditet. Detta kan, anser jag, i denna uppsats uppnås med 

den abduktiva ansatsen som beskrivits ovan.  

1.3.2. Kvalitativ textanalys med kvantitativa inslag 

Syftet med uppsatsen är att göra en analys av begreppet och fenomenet hållbar utveckling i 

Millennierapporten och Hållbarhetsrapporten, vilket troligtvis kommer att påvisa en 

förändring i begreppets omfattning och betydelse. Att det finns en skillnad och en förändring 

över tid.  

Den kvantitativa delen av undersökningen har fungerat som inledning och motivation till 

den kvalitativa undersökningen. Den inledande kvantitativa analysen har gjorts digitalt på 

både  Millennierapporten och Hållbarhetsrapporten. Texterna har via FN:s hemsida laddats 

ner i PDF-format. Därefter har en sökning i dokumentet gjorts på orden ”sustainable 

development” sammansatt, men även ”sustainable” åtskilt från ”development” och tvärt om. 

Åtskiljandet av orden har gjorts för att skapa en bild av om hållbar utveckling har förekommit 

i andra, mer implicita, former, exempelvis som ”hållbart jordbruk” eller ”ekonomisk 

utveckling”. Undersökningen har inspirerats av vad Bergström och Boréus (2012) kallar, 

kvantitativ innehållsanalys. Boréus och Berström (2012, s. 87) talar om att [g]enerellt sett 

ligger innehållsanalysens styrka i att skapa överblick över större material och i att kunna ge 

underlag för jämförelse, vilket är exakt vad kvantifieringen av hållbar utveckling som 

begrepp ämnar göra. Efter att den kvantitativa ”innehållsanalysen” har gett ett resultat, har 

den kvalitativa textanalysen av de två rapporterna tagit vid. Denna andra analys har inneburit 

en bredare analys av hållbar utveckling. 

Det teoretiska ramverket inom fältet hållbar utveckling har skapat en grund för analysen 

av rapporterna. För att kunna hitta det implicita nyttjandet av hållbar utveckling behövde 

undersökningen de analysverktyg som den tidigare forskningen resulterade i. I och med 

uppsatsens abduktiva ansats är det viktigt att påpeka att dessa verktyg inte har nyttjats 

uteslutande. Den kvalitativa analysen av rapporterna har ibland ensamt fått stå för de 

slutsatser som har dragits, alternativt i kombination med den tidigare forskningen fått bidra till 

slutsatserna.  

Den kvalitativa textanalysen har genomförts för att skapa en bredare bild av de 

förändringar som har skett från 2000 års rapport, Millennierapporten, till 2014 års rapport, 
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Hållbarhetsrapporten. Medan den kvantitativa undersökningen gav en grund och en bild av 

att det faktiskt har skett en förändring i nyttjandet av hållbar utveckling, har den kvalitativa 

textanalysen alltså ämnat förklara hur denna förändring har yttrat sig.  

Den kvalitativa textanalysen i denna uppsats har ibland inspirerats av en viss strategi 

inom kvalitativ dataanalys som kallas för grounded theory. Även om undersökningen inte 

följer strategin till punkt och pricka finns det vissa likheter. Inom strategin grounded theory 

nyttjas något som kallas kodning, vilket enligt Bryman (2014, s. 514) kan förklaras som [---] 

ett enkelt sätt att etikettera, åtskilja, sammanställa och organisera data och är ett viktigt 

första steg vid teorigenerering.  

Grounded theory har en tydlig induktiv ansats (Lindeborg, 2012, s. 68), vilket gör att 

denna uppsatsmetod inte kan sägas följa strategin till hundra procent. Likheterna finns dock 

att hitta i kodningsbegreppet som används i grounded theory. Kodning innebär här, något 

förenklat, att jag har letat efter vissa koder eller kategorier, som implicit beskriver hållbar 

utveckling. Kodningen gav, i kombination med den tidigare forskningen, två olika spår, eller 

kategorier, inom hållbar utveckling; (1) hur fokus har förflyttats från människan till människa 

och miljö, samt (2) hur fokus har förflyttats mellan de tre dimensionerna ekologi, ekonomi 

och sociala frågor. 

 Analysen av den första kategorin, relationen mellan människa och miljö, har innefattat 

en undersökning av vad rapporterna uttrycker sig fokusera på. Därefter har en undersökning 

av hur kategorin kan ses i rapporterna genomförts. Resultatet har presenterats genom en 

beskrivning av förändringen med exemplifierande citat ur båda rapporterna. På samma sätt 

har analysen av den andra kategorin genomförts och presenterats, nu med de tre 

dimensionerna som analyserat objekt. Det är också främst dessa två kategorier som jag talar 

om när jag undersöker hållbar utveckling som fenomen, det vill säga den ”implicita” 

beskrivningen av hållbar utveckling. Centralt inom grounded theory och kodning är enligt 

Bryman (2014, s. 514-521) just begrepp och kategorier, där begrepp och kategorier genereras 

istället för teorier. I undersökningen i denna uppsats har begrepp varit mycket i fokus och det 

som tidigare benämnts som fenomen skulle här kunna översättas med kategorier. Att hållbar 

utveckling som begrepp har vissa egenskaper som man kan kategorisera har alltså varit 

centralt. 

1.3.3. Kritik mot metod 

Man skulle kunna anföra kritik mot att jag som forskare med vald metod riskerar att göra en 

allt för subjektiv presentation av undersökningen i och med att jag i analysen väljer att 

presentera några citat som får representera hela rapporterna. Detta urval handlar om hur jag 

har tolkat rapporterna och den undersökta förändringen. En annan forskare skulle kunna 

komma fram till ett annat resultat, men jag anser att den kvantitativa delen av metoden ändå 

skapar en validitet i den kvalitativa analysen. Trianguleringen i kombination med den 

abduktiva karaktär som jag har på analysen skapar alltså en validitet då resultatet i den 

kvalitativa analysen stämmer med den kvantiativa och dessutom sällan bryter mot de trender 

som tidigare forskning har visat.     

Sammanfattat har metoden i uppsatsen haft en övervägande kvalitativ karaktär, med 

inslag av kvantitativa arbetssätt för att förstärka resultatet. Den tidigare forskningen har fått 
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skapa en teoretisk ram som, varvat med den empisiska undersökningen, har fått ligga till 

grund för de slutsaster och diskussioner som har förts.   

2. TEORI: HÅLLBAR UTVECKLING 

 

Teoridelen har fokuserat på att utreda hållbar utveckling som begrepp och fenomen. 

Skillnaderna mellan begreppet och fenomenet hållbar utveckling har presenterats mer 

ingående tidigare, men kan sammanfattas som dess explicita respektive implicita förekomst i 

rapporterna. Inledningsvis presenteras dess historia, då med fokus på hur det kan kopplas till 

FN som organisation. FN har nämligen, som vi kommer se, en väldigt viktig roll i 

utbredningen av hållbar utveckling rent historiskt, men även i hur begreppet nyttjas idag.  

Därefter övergår teorin i en utredning av begreppet hållbar utveckling i tre steg. Steg ett 

har ett mer allmänt fokus där grundstenarna i begreppet, hållbarhet och utvecklig, utreds. 

Därefter övergår diskussionen i en utredning av vad man skulle kunna kalla begreppets 

beståndsdelar, det ”implicita” i hållbar utveckling – den miljöetiska relationen mellan 

människa och miljö samt de tre dimensionerna; ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter.  

 

2.1. En historisk översikt  

När FN grundades för 70 år sedan etablerades även deras uppdrag som beskrivs i det som 

kallas FN:s stadgar, ”the Charter”. De grundstadgar som formulerades 1945 är, något 

förenklat, att upprätthålla internationell fred och säkerhet; att utveckla vänskapliga 

relationer mellan nationer; att samarbeta för att lösa internationella problem och att främja 

respekt för de mänskiga rättigheterna; och att vara ett forum för samordning av 

medlemsländernas arbete (UNRIC, 2015-04-13).  

Hållbar utveckling som fenomen har en historia inom FN sedan slutet av 1960-talet i och 

med miljödiskussionens framväxt. I Stockholm hölls 1972 FN:s första miljökonferens, the UN 

Conference on the Human Environment, som kom att betyda mycket för FN:s fortsatta arbete 

med miljöfrågor. Men begreppet hållbar utveckling lanserades inte förrän flera år senare, 

1981, av miljövetaren Lester Brown. 1987 definierades begreppet under World Commission 

on Environment and Development, allmänt känd som Brundtlandkommissionen, som: En 

hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov (FN, 2015-04-27). Denna 

definition av begreppet är den som har legat till grund för nästan alla diskussioner kring 

begreppet. 1992 fick begreppet sitt internationella genomslag under den dittills största FN-

konferensen, den så kallade Rio-konferensen, där stor vikt lades på att all utveckling ska vara 

hållbar och att ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer ska vägas samman när beslut 

fattas (FN, 2015-04-27). 

 Efter denna konferens tillsattes en kommission för hållbar utveckling, Commission on 

Sustainable Development, CSD, som träffas en gång varje år för att diskutera huruvida 

Agenda 21 efterlevs eller ej. Agenda 21 är ett stort och omfattande handlingsprogram för det 

tjugoförsta århundradets arbete med just hållbar utveckling och består av mål för att utrota all 

världens fattigdom samtidigt som alla miljöhot bör elimineras. Trots de positiva vindarna som 
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efterföljde Rio-konferensen kom man under de följande åren fram till att stor oenighet rådde 

på området, framför allt politiskt, och att riktlinjerna som hade antagits inte var så enkla att 

efterleva (FN, 2015-04-27).  

År 2000 arrangerades the Millennium Summit i New York, USA. Under detta toppmöte 

antogs de så kallade millenniemålen, Millennium Development Goals, som ska vara 

uppnådda i år, 2015. Grunden under detta möte var Millennierapporten, det vill säga en av de 

undersökta rapporterna för denna uppsats. Millenniemålen bestod av åtta utvecklingsmål 

varav mål nummer sju var mer fokuserat på just en hållbar utveckling. År 2002 hölls ännu ett 

toppmöte i Johannesburg, Sydafrika, nu med hållbar utveckling i fokus, the World Summit on 

Sustainable Development, WSSD. Där bestämdes det att hållbar utveckling, trots oenigheter, 

skulle vara en grundprincip för allt arbete inom FN (FN, 2015-05-18).  

Vidare har diskussionen gällande det globala arbetet med hållbar utveckling pågått 

kontinuerligt under 2000-talet och 2012 samlades man åter för att utvärdera och utveckla 

arbetet. Denna gång pågick mötet återigen i Rio de Janeiro och benämns ofta som Rio+20. 

Det var under detta sistnämnda möte som en diskussion kring att ersätta millennniemålen med 

en uppsättning hållbarhetsmål föreslogs (FN, 2015-05-18). I december 2014 publicerades 

Hållbarhetsrapporten, den andra rapporten som den här uppsatsen baseras på, som ett resultat 

av diskussionerna som pågått under 2000-talet. Rapporten är alltså precis som 

Millennierapporten en sammanfattning av de föregående årens diskussioner, men framförallt 

en slags riktlinjer inför det framtida arbetet med att förbättra tillvaron för både människa och 

miljö. I september 2015 ska nästa viktiga toppmöte hållas i New York, då med agendan att 

fastställa de mål som ska efterfölja millenniemålen, de så kallade Sustainable Development 

Goals (UN Sustainable Development Knowledge Platform:b, 2015-05-19). Hållbar utveckling 

har, som utvecklingen inom FN som organisation visar, fått en allt större betydelse och plats i 

de globala och lokala arbetssätten. 

Inför formulerandet av de nya målen som ska gälla efter 2015 har FN tacklats med flera 

problem. En viktig diksussion som har dykt upp är om man ska formulera en eller två 

uppsättningar mål – den ena för att utrota fattigdom, den andra för att arbeta för hållbar 

utveckling. FN har kommit fram till att man ska ha en uppsättning som involverar båda dessa 

delar, men har även fått mycket kritik för just detta. Kritiken gäller främst sammanslagningen 

av dessa två stora frågor eftersom man då riskerar att förlora fokuset på att utrota fattigdom 

(Dallo, 2015). 

 

2.2. Hållbarhet och utveckling 

Hållbar utveckling som fenomen och begrepp är vida utbrett i världen och har sedan det 

uttrycktes för första gången haft en snabb utveckling, både i betydelse och utbredning. 

Begreppet nämns i många olika sammanhang och är nära kopplat till människans 

levnadsstandard samt de miljö- och klimatfrågor som under andra halvan av 1900-talet tagit 

allt större plats i globala debatter (Egelston, 2013, s. 26f). Vid en sökning på dess engelska 

översättning, ”sustainable development”, på sökmotorn Google ges ungefär 42 miljoner 

träffar, vilket kan sägas bevisa dess vida utbredning. Dessutom finns det oändligt mycket 

litteratur på ämnet, både förespråkande och kritiskt inställda texter. Denna utbredning och 
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popularitet kan man anta har påverkat begreppets innebörd (Egelston, 2013, s.26f), varför en 

utredning kring begreppets definition bör diskuteras.  

Enligt svenska FN-förbundet (FN, 2015-05-19) finns det idag ingen enhetlig och fast 

definition av begreppet hållbar utveckling. Som fastslogs vid toppmötet 2002 ska hållbar 

utveckling vara en grundprincip i allt FN:s arbete, trots oenigheten kring dess definition. 

Detta bevisar den starka tron man har på arbetet med hållbar utveckling som ”den enda rätta 

vägen” utifrån dagens förutsättningar och kunskaper. Nyckelord inom hållbar utveckling är 

enligt svenska FN-förbundets hemsida [h]elhetssyn, dialog och kritiskt tänkande [---] (FN, 

2015-05-19).  

Trots oenigheten gällande begreppets definition finns några övergripande dimensioner 

som alltid diskuteras i arbetet med hållbar utveckling – ekologiska, sociala och ekonomiska. 

Dessa tre dimensioner är nära kopplade till diskussionerna kring de två fenomen som 

tillsammans skapar hållbar utveckling – hållbarhet och utveckling. Nedan har hållbarhet 

separerats från utveckling för att tydliggöra hur synen på dessa påverkar dess 

sammansättning. En diskussion kring de tre dimensionerna har förts längre fram. Viktigt att 

komma ihåg är att trots att avsnitten nedan delar upp hållbar utveckling i olika system och 

kategorier så är begreppet ett sätt att se på världen som en helhet – alla olika system 

sammanflätas konstant med varandra (Elvingson, 2015). Dock är det, i denna uppsats, 

relevant att göra vissa uppdelningar i syfte att skapa redskap för undersökningen.   

Hållbarhet, den första delen i begreppet hållbar utveckling, definieras enligt Svenska 

Akademins Ordbok (SAOB) bland annat som något som kan bibehållas och något som varar 

länge. Ursprungligen nyttjades enligt Egelston (2013, s. 27) hållbarhet inom skogs- och 

fiskebranschen när man talade om förnyelsegraden hos olika resurser. Men diskussionen kring 

begreppet i globala diskussioner är mer invecklad än så. Nerdal (2014, s. 18) beskriver hur 

hållbarhet är något subjektivt, det vill säga något som betyder olika saker för olika personer 

och det kan dessutom förändras över tid. När man talar om hållbarhet, menar Nerdal, talar 

man dessutom ofta om det i positiv bemärkelse. Atkisson (2013, s. 55) talar om hållbarhet 

som the resource and ecosystem capacities of the planet eller, som han sedan benämner det – 

planetary boundaries. Dock kan man se en tvetydighet i Atkissons beskrivning. Å ena sidan 

talar han om planetens, jordens, möjligheter. Å andra sidan kallar han hållbarhet för planetens 

begränsningar. Trots att denna beskrivning är motsägelsefull kanske det är det som är hela 

poängen med hållbarhet – det är två sidor av samma mynt. Man måste tala både om planetens 

möjligheter och begränsningar. Hållbarhet kan, baserat på diskussionen ovan, sammanfattas 

som något som kan bibehållas. Hållbarhetsbegreppet är samtidigt bundet till planetens 

möjligheter och begränsningar samt kan uppfattas subjektivt, antingen som något positivt eller 

negativt. Ofta är det centrala när man talar om hållbarhet hur naturen ska bibehållas.   

Utveckling, det vill säga den andra delen i begreppet hållbar utveckling, kan också det 

definieras på många olika sätt. Egelston (2013, s. 27) beskriver dess urprungliga betydelse 

som en avsiktlig tillväxtprocess, nära kopplat till ekonomi. Dock är inte heller begreppet 

utveckling helt entydigt. Nerdal (2014, s. 18) har kommit fram till att utveckling inte behöver 

betyda tillväxt. Hon menar att utveckling även kan vara en förändring, antingen en ökning 

eller en minskning, över tid. Man kan exemplifiera detta med den här uppsatsens syfte som är 

att undersöka en utveckling av ett begrepp över tid. Resultatet behöver inte nödvändigtvis 
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innebära en ökning av begreppets förekomst, utan kan innebära en minskning, vilket då också 

skulle vara en utveckling av begreppets omfattning. Dock är den vanligaste beskrivningen av 

utveckling just tillväxt; något som ökar. I sammanhanget hållbar utveckling måste ordet 

utveckling definieras från fall till fall – något som ökar kan vara hållbart i ett fall, men 

ohållbart i ett annat. Kombinationen av hållbarhet och utveckling kan, menar Egelston (2013, 

s. 27), förklaras som ekonomisk tillväxt som inte utarmar resurser över tid.  

Baserat på diskussionen ovan kan man påstå att hur man kombinerar hållbarhet och 

utveckling handlar om hur man värderar naturen och planeten jordens miljöer. Atkissons 

beskrivning av hållbarhet har exempelvis en tydlig utgångpunkt i naturen. Huruvida man bör 

sätta människan eller naturen i centrum i diskussioner gällande hållbar utveckling är således 

viktigt att utreda, vilket kommer göras i nästkommande avsnitt.   

 

2.3. Människa och miljö 

Nerdal (2014, s. 18) skriver att ett nyckelord när man talar om hållbar utveckling är behov. 

Alla människor och samhällen har vissa behov för överlevnad och dessa är ofta nära kopplade 

till de tre nämnda dimensionerna – ekonomiska tillgångar, sociala möjligheter och även 

naturens resureser. Dessa tre dimensioner kommer att diskuteras vidare i nästa stycke. En 

aspekt av hållbar utveckling är, som tidigare beskrivits, att de ekologiska resurerna ska kunna 

möta de ekonomiska behoven utan att förstöra framtida möjligheter att fylla de behov som då 

kommer att finnas. Nerdal (2014, s. 21ff) talar i detta sammanhang om att det finns en relation 

mellan människa och miljö. 

Relationen mellan människa och miljö har en miljöetisk utgångspunkt där människans 

värdering av naturen står i fokus. Miljöetik består idag främst av två huvudlinjer; 

antropocentrism och ekocentrism. Ett antropocentriskt perspektiv på naturen innebär att man 

ser på människan som överordnad naturen. Naturen får då ett värde endast i förhållande till 

människan. Ett ekocentriskt perspektiv å sin sida innebär att man ser att naturen har ett värde i 

sig själv (Sörlin, 2015). Vilket värde människan tycker att naturen har och huruvida 

människan kan avsäga sig ”rätten” till naturen eller ej spelar roll för hur arbetet med hållbar 

utveckling ser ut (Nerdal, 2014, s. 21ff). Har naturen ett värde i sig själv eller bara i 

förhållande till hur människan kan nyttja den?  

Nerdal (2014, s. 21ff) tar vidare upp kritik mot denna uppdelning av världen som två 

system som arbetar parallellt, men inte tillsammans. Hon menar att detta skapar problem, 

speciellt i förhållande till tanken om hållbar utveckling. Inom hållbar utveckling är den 

kanske viktigaste grunden just integreringen av dessa två system i olika former – att man, för 

att kunna möta människans behov i framtiden och idag, måste ta hänsyn till båda systemens 

förutsättningar. Historiskt skulle man kunna härleda åtskiljandet av de två systemen till att 

man tidigare inte har haft vetskap, eller bevis, att vissa mänskliga handlingar påverkar naturen 

negativt. Idag vet vi att exempelvis utsläpp av växthusgaser leder till ett varmare klimat, 

vilket i sin tur får påföljder som dels påverkar naturen, men även människan. Frågan blir här 

huruvida det egentligen är nödvändigt att tala om ett antropocentriskt eller ekocentriskt 

perspektiv. Vi vet idag att människa och natur är nära kopplade till varandra och att de både 

påverkar och påverkas av varanda.  
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Att man idag har kunskaper kring hur människa och miljö samspelar och måste samspela 

är högst troligt en av anledningarna till att begreppet, eller snarare fenomenet, hållbar 

utveckling utvecklades. Man skulle således kunna påstå att hållbar utveckling har utvecklats 

utifrån miljöetiken.  

 

2.4. Ekologi, ekonomi och sociala dimensioner 

Som den tidigare diskussionen visar är hållbarhet och utveckling ibland motsägelsefulla 

begrepp och det finns vissa problem med dess sammansättning. Något som ofta diskuteras är 

exempelvis hur en ekonomisk utveckling, tillväxt, ska kunna ske utan negativ påverkan på 

naturen. Detta leder in på de tre tidigare nämnda dimensionerna inom sektorn hållbar 

utveckling – ekologiska, sociala och ekonomiska – som kortfattat sammanfattas av Nerdal 

(2014, s. 18): den ekologiska som innebär bevarandet av ekologin över generationsgränser, 

den sociala som innebär utjämnande av resurser världen över och den ekonomiska som 

innebär ökad global välfärd. Alla dessa dimensioner bör integreras i varandra för att skapa en 

”ultimat” hållbar utveckling. Men, menar Hediger (1999) i en kritiskt vinklad artikel, detta 

sätt att tala om hållbar utveckling är oftare ett undantag snarare än en regel. Han menar att 

diskussionerna generellt gäller ekologisk hållbarhet eller ekonomisk utveckling. Dessa olika 

sätt att se på hållbar utveckling har, menar Hediger (1999) vidare, utmynnat i två 

övergripande linjer inom fältet, nämligen svag och stark hållbar utveckling. I stora drag 

handlar dessa tolkningar alltså om att man antingen sätter ekonomisk utveckling eller 

ekologisk hållbarhet i fokus. Detta är den kanske största motsättningen inom hållbar 

utveckling som fenomen och för att kunna komma vidare i arbetet för en hållbar utveckling 

måste detta problem lösas. Integration av alla dimensioner är i detta avseende av största vikt 

(Hediger, 1999).  

Motsättningarna som beskrivs ovan beskrivs även i en artikel av Atkisson (2013). Den 

ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling är, menar Atkisson (2013), delvis 

problematisk och, som utvecklingen har sett ut hittills, farlig. Han skriver att den ekonomiska 

sektorn genom åren har utnyttjat framgångarna som en retorik kring hållbar utveckling ofta 

ger och att ett ekonomiskt perspektiv på hållbar utveckling hotar den faktiska definitionen av 

hållbarhet på flera olika sätt. Exempelvis menar Atkisson (2013) att ett ekonomiskt fokus på 

hållbar utveckling kan hota arbetet att utrota all världens fattigdom och arbetet för alla 

människors lika värde. De senaste åren har enligt Atkisson (2013) större delen av världens 

länder dock haft detta ekonomiska perspektiv i fokus, vilket nu innebär att hållbar utveckling 

behöver återställas. Atkisson (2013, s. 54) skriver vidare om hur hållbar utveckling började 

sitt återtåg till dess ursprungliga innebörd vid klimatkonferensen, COP15, år 2009 och under 

denna uttrycktes av många att [w]e do not just want an economically greener world [---] we 

also want a world that is more fair, just, peaceful, and alive. Större delen av världen önskar 

således en övergång från ett ekonomiskt fokus till en mer rättvis, fridfull och levande värld.  

Både Hediger (1999) och Atkisson (2013) har alltså uttryckt att det finns problem, 

motsättningar, mellan de ekonomiska och ekologiska förespråkarna inom hållbar utveckling 

som fält. Båda pekar dessutom på att det krävs en integration av de två dimensionerna, 

tillsammans med den sociala, för att ett hållbart samhälle ska kunna formas fullt ut. Intressant 

är tidpunkten för de två nämnda artiklarnas publisering, den ena, 1999, ett år innan 
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millenniemålen sattes, den andra, 2013, två år innan de ny hållbarhetsmålen ska sättas. 

Kritiken som anförs mot arbetet kring hållbar utveckling har således, baserat på dessa två 

artiklar, inte förändrats märkbart under 2000-talets första decennium. Däremot har det, som vi 

kommer att se i undersökningen i denna uppsats, i det empiriska materialet, skett en 

förändring i hur FN anser att man bör arbeta med hållbar utveckling.  

 

2.5.  Hållbar utveckling: en sammanfattning 

Sammanfattat är hållbar utveckling ett relativt nytt, väldigt komplext och ibland 

motsägelsefullt begrepp som, trots detta, enligt de flesta är ett mål värt att arbeta för. 

Begreppet består av två delar, hållbarhet och utveckling, som i sin tur kan förklaras med hjälp 

av tre dimensioner – de ekologiska, de sociala och de ekonomiska. Dessa tre dimensioner 

handlar om möjligheter och begränsningar för livet på jorden, både för människa och natur, 

och som spänner mellan de tre dimensionerna och således påverkar och påverkas av varandra. 

Hur man värderar planeten som vi bor på är, också det, en viktig del i arbetet för en hållbar 

utveckling eftersom det påverkar vari fokus bör ligga – på människans behov eller naturens 

välmående.  

3. ANALYS 

 

Denna uppsats har, som nämnt, haft en abduktiv ansats och har således växlat mellan tidigare 

forskning och empiriskt resultat. Resultatet av undersökningen har nedan presenterats och 

analyserats i en sammanflätad text. En uppdelning av resultat och analys har alltså inte gjorts. 

Först presenteras rapporterna mer ingående än tidigare. Därefter följer resultatet av den 

kvantitativa delen i analysen för att skapa en överblick över de två rapporterna. Sedan övergår 

texten i en presentation av den kvalitativa analysen av rapporterna.  

Denna uppsats ämnar undersöka begreppet och fenomenet hållbar utveckling i FN:s 

Millennierapport från 2000 och i den nya Hållbarhetsrapporten från 2014. Syftet är att 

undersöka hur begreppets användning har förändrats i rapporterna, både gällande omfattning 

och betydelse. Just begreppet hållbar utveckling har, som det teoretiska kapitlet redovisade, 

undersökts, definierats, hyllats och kritiserats av otaliga forskare, politiker, författare och 

”vanliga människor”. Dess popularitet och utbredning är allmänt känt, men dess faktiska 

innebörd och hur man använder det i globala diskussioner är i ständig förändring. Just denna 

föränderlighet i begreppet har alltså motiverat undersökningen i denna uppsats.  

 

3.1. Rapporterna: bakgrund och syfte 

De två rapporterna som har undersökts är alltså de tidigare kort presenterade FN-rapporterna, 

Millennierapporten från 2000 och Hållbarhetsrapporten från 2014. Rapporterna publicerades 

med titlarna We the Peoples: The Role of the United Nations in the 21st Century respektive 

The road to dignity by 2030: Ending Poverty, Transforming All Lives and Protecting the 

Planet. De mål som formulerades och kommer att formuleras utifrån dessa rapporter heter 

Millennium Development Goals respektive Sustainable Development Goals.  

Båda rapporterna ger en historisk beskrivning av FN:s arbete med att förbättra världen 

genom åren, de beskriver hur FN har arbetat fram ramarna för målen, vad FN anser är viktigt 
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att arbeta med samt förhoppningar och riktlinjer inför framtiden. De är resultatet av flera olika 

möten mellan ett stort antal olika aktörer som arbetar med hållbar utveckling och minskning 

av fattigdom i världen. Millennierapporten – som publicerades i mars 2000 – är en rapport 

som visar FN:s dåvarande vision inför framtiden: the report laid out a vision for the United 

Nations in the age of globalization. In it, the Secretary-General offered an action plan to 

make globalization work for the people everywhere” (UN:b, 2015-05-20). Rapporten låg 

sedan som underlag till agendan för The Millennium Summit i september samma år, då 

millenniemålen som presenterades i rapporten godkändes.  

Hållbarhetsrapporten, publicerad i december 2014, är, precis som Millennierapporten, en 

vision inför framtiden. FN:s nuvarande generalsekreterare, Ban Ki-moon, beskriver rapporten 

som en vision som looks ahead, and discusses the contours of a universal and transformative 

agenda that places people and planet at the centre, is underpinned by human rights, and is 

supported by a global partnership (UN:c, 2015-05-20). Citatet beskriver alltså visionen om 

ett arbete som ser framåt, diskuterar en universell och föränderlig agenda vilken placerar 

människor och planet i centrum och som dessutom bygger på mänskliga rättigheter. 

Viktigt att komma ihåg är att rapporterna inte är helt åtskilda från varandra. 

Hållbarhetsrapporten bygger på arbetet som har pågått sedan Millennierapporten 

publicerades och är således ett ”nästa steg” i det arbete som påbörjades vid millennieskiftet. 

Därför blir uppsatsen en undersökning i hur arbetet med hållbar utveckling har förändrats 

över tid, inte en jämförelse av två, av varandra oberoende, texter.  

 

3.2. Hållbar utveckling – en kvantitativ grund  

Den kvantitativa innehållsanaysen innebar som nämnt att en sökning på begreppet 

”sustainable development” sammansatt, ”sustainable” avskilt från ”development” och vise 

versa gjordes i de två undersökta rapporterna; Millennierapporten och Hållbarhetsrapporten. 

Millennierapporten från år 2000 består av 80 sidor och 29 751 ord. Hållbarhetsrapporten å 

andra sidan består av 47 sidor och 14 424 ord. Nedan har resultatet presenterats och 

kommenterats.  

 

Millennierapporten 6 gånger 

Hållbarhetsrapporten 116 gånger  

 

Tabell 1. Resultat vid sökning av begreppet ”sustainable development” sammansatt 

 

Begreppet hållbar utveckling nämns explicit, som resultatet visar, vid 110 fler tillfällen i 2014 

års rapport än i rapporten från år 2000, trots att rapporten endast är nästan hälften så stor i 

sidantal och ordmängd. Utifrån detta, kan man påstå att det finns en tydlig utveckling – en 

ökning – av begreppet hållbar utveckling.   

 

 

 

Millennierapporten 22 gånger 

Hållbarhetsrapporten 166 gånger 
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Tabell 2. Resultat vid sökning på begreppet ”sustainable” åtskilt från ”development” 

 

Vid en sökning på ordet sustainable avskilt från development kan man se en ökning gentemot 

dess sammansättning i båda rapporterna. Samtidigt är det fortfarande väldigt stor skillnad 

mellan rapporterna där ordet förekommer vid 144 fler tillfällen i Hållbarhetsrapporten än i 

Millennierapporten. Vad man kan konstatera är här är att hållbarhet alltså nyttjas i högre 

utsträckning än hållbar utveckling.   

 

Millennierapporten 70 gånger 

Hållbarhetsrapporten 186 gånger  

 

Tabell 3. Resultat vid sökning på begreppet ”development” åkskilt från ”sustainable” 

 

Precis som de två tidigare sökningarna är det en markant skillnad mellan de två rapporterna 

även vad gäller förekomsten av ordet development avskilt från sustainable. Denna sökning 

skiljer de två rapporterna åt då development har nämnts vid 116 fler tillfällen i 

Hållbarhetsrapporten än i Millennierapporten. Man ser även en större skillnad i 

Millennierapporten mellan sustainable och development, där development förekommer 

mycket mer än sustainable vilket skulle kunna tyda på ett större fokus på den sociala och 

ekonomiska dimensionen än den ekologiska. I Hållbarhetsrapporten är förekomsten mer jämt 

fördelad mellan alla ord, vilket skulle kunna tyda på en jämnare fördelning av fokus. Detta 

utvecklas ytterligare i senare kapitel.     

Vad dessa resultat tycks säga är att det har skett en markant ökning av nyttjandet av 

begreppet hållbar utveckling under 2000-talets första fjorton år. Dock förtäljer denna del av 

undersökningen inte hur begreppet används, om det nyttjas olika i de olika rapporterna. 

Resultatet visar således inte huruvida det finns en förändring av begreppets innebörd över tid, 

utan endast att det finns en förändring i hur ofta det nyttjas, vad jag i syftet kallar omfattning.  

I Millennierapporten finns hållbar utveckling alltså nämnt vid sex tillfällen, jämfört med 

Hållbarhetsrapportens 116 tillfällen. Dessutom förekommer hållbar utveckling explicit, i 

Millennierapporten, första gången på sida 21, då i en källhänvisning till ett diagram. Andra 

gången förekommer det på sida 37 i namnet World Business Council on Sustainable 

Development. Först vid tredje gången det nämns förekommer det flytande i texten, på sida 48. 

Då under en rubrik som behandlar fredsarbete och beskrivet som ett mål som FN arbetar mot 

tillsammans med andra organisationer.  

Jämför man med Hållbarhetsrapportens explicita nyttjande av hållbar utveckling finns 

det, utöver mängden, en stor skillnad i var begreppet förekommer. Redan i rapportens första 

mening står det:  

 

We recognize that people are at the centre of sustainable development and, in this regard, we strive for a 

world that is just, equitable and inclusive, and we commit to work together to promote sustained and 

inclusive economic growth, social development and environmental protection and thereby to benefit all. 

(Hållbarhetsrapporten, s. 3) 
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I första meningen nämns inte bara hållbar utveckling, utan en beskrivning av FN:s syn på 

begreppets innebörd ges också. Därefter följer ett flitigt användande av begreppet genom hela 

rapporten, med ett nyttjande av begreppet minst en gång per sida, med några enstaka 

undantag.  

Som nämndes i metodavsnittet i denna uppsats var syftet med denna inledande del i 

undersökningen att skapa en överblick över materialet som sedan har fått fungera som 

underlag för steg två, den kvalitativa textanalysen. Som resultatet visar finns det definitivt 

underlag, och argument, för en djupare analys av förändringen av begreppet hållbar 

utveckling från Millennierapporten till Hållbarhetsrapporten.  

Citatet ovan, från Hållbarhetsrapporten, får även markera övergången till den mer 

kvalitativa analysen i denna uppsats eftersom att det mycket tydligt uttrycker de olika delarna 

av hållbar utveckling som har analyserats mer närgående i rapporterna; människa och miljö 

samt de tre dimensionerna – ekologiska, ekonomiska och sociala.  

 

3.3. Textanalys: Människa och miljö 

I denna del av undersökningen har en kvalitativ textanalys av Millennierapporten och 

Hållbarhetsrapporten gjorts med utgångspunkt i den miljöetiska relationen mellan människa 

och miljö. Nedan analyseras resultatet av undersökningen och de viktigaste förändringarna 

presenteras med hjälp av representativa citat.    

I Millennierapporten är det människan som står i fokus och övervägande del av de 

diskussioner och de åtgärder som föreslås för att skapa en bättre värld baseras på att alla 

människor ska få bättre liv, inte att miljön ska förbättras eller bestå. Som diskussionen i 

teoridelen beskriver finns det två vanliga sätt att se på världen – att natur och miljö har ett 

egenvärde, det ekocentriska perspektivet, eller att natur och miljö får ett värde beroende på 

hur människan kan nyttja dess tillgångar, det antropocentriska perspektivet (Nerdal, 2014, s. 

21ff). 

I Millennierapporten står det exempelvis: [n]o shift in the way we think or act can be 

more critical than this: we must put people at the centre of everything we do 

(Millennierapporten, s. 7). Människan måste alltså, enligt Millennierapporten, stå i centrum 

för allt vi gör. I Hållbarhetsrapporten finns det tydliga indikationer på att de miljöetiska 

perspektiven, ekocentrism och antropocentrism, har integrerats i mycket högre grad än i 

Millennierapporten. Hållbarhetsrapporten uttrycker ett paradigmskifte i hur vi bör tänka: 

People across the world are looking to the United Nations to rise to the challenge with a truly 

transformative agenda that [---] places people and planet at the center (Hållbarhetsrapporten, 

s. 7). Människa och planet bör således, enligt Hållbarhetsrapporten, stå i centrum för FN:s 

arbete. I dessa formuleringar finns det som man kan se ett tydligt skifte i fokus utifrån ett 

miljöetiskt perspektiv.  

Huruvida detta skifte går att utläsa tydligt eller ej i resterande text i rapporterna kan 

diskuteras. I Millennierapporten beskrivs kortfattat i dess inledande kapitel ”New Century 

new Challenges” FN:s uppdrag och vilka utmaningar som man då ansåg behövde stå i 

centrum för att förbättra livet för alla. En stor del av utmaningarna består i att utrota fattigdom 

och skapa jämlikhet över hela världen och trots att miljöaspekten nämns i inledningen – 
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Nature’s life-sustaining services, on which our species depends for its survival, are being 

seriously disrupted and degraded by our own everyday activities (Millennierapporten, s. 5) – 

återfinns ett fokus på den aspekten inte förrän långt senare i rapporten. Detta visar på ett 

antropocentriskt fokus, som börjar luckras upp i och med insikterna kring att människan är 

beroende av naturen.  

I Millennierapportens femte kapitel, ”Sustaining our future”, behandlas utvecklingen av 

FN:s uppdrag som tidigare har handlat om att främja social progress and better standards of 

life in larger freedom — above all, freedom from want and freedom from fear 

(Millennierapporten, s. 55), men som numer måste se till ytterligare en aspekt – 

miljöaspekten: The freedom of future generations to sustain their lives on this planet 

(Millennierapporten, s. 55). Kapitlet beskriver hur vi länge har nyttjat jordens tillgångar utan 

att ta hänsyn till framtida generationers levnadsstandard. Dessutom redogörs för FN:s 

historiska arbete med miljöfrågor som inleddes 1972, samt vad som runt år 2000 ansågs vara 

de viktigaste klimat- och miljöproblemen. I denna redogörelse uppmärksammas människans 

påverkan på klimatet, vilket påstås kan visa en förändring i hur man ser på relationen mellan 

människa och miljö. Denna förändring har, som vi ska se, kommit att utvecklas och 

förtydligas i Hållbarhetsrapportens fokus på människa och planet.  

Hållbarhetsrapportens fokus på både människa och miljö är återkommande genom hela 

rapporten och kan exemplifieras med den väldigt målande meningen: The stars are aligned 

for the world to take historic action to transform lives and protect the planet 

(Hållbarhetsrapporten, s. 7). Citatet visar tydligt att FN, i och med Hållbarhetsrapporten, 

anser att det är hög tid att världen tar ansvar för människors levnadsstandard och planetens 

tillstånd. Relationen mellan människa och miljö har således utjämnats och de två sätten att se 

på världen har i allt högre grad integrerats. Ibland kan det tyckas att Hållbarhetsrapporten 

återgår till ett mer människocentrerat perspektiv, som till exempel på sida 10 där det beskrivs 

att hållbar utveckling must be inclusive and people-centred. Men i meningen i direkt 

anslutning förs miljöaspekten in igen då det beskrivs hur FN:s medlemsstater [---] 

underscored the importance of ecosystems to people’s livelihoods, their economic, social, 

physical and mental well-being, as well as their cultural heritage [---] (Hållbarhetsrapporten, 

s. 10). Ekosystemens betydelse för människans välbefinnande tycks alltså uppmärksammas i 

Hållbarhetsrapporten, trots att arbetet ska vara människocentrerat. Insikten att människan ska 

stå i centrum, men inte på bekostnad av naturens tillstånd kan tyckas självklar i en rapport 

som har hållbar utveckling som övergripande princip. Men man skulle även kunna föra en 

”hönan och ägget”-diskussion i detta sammanhang. Är människa och miljö i fokus i 

Hållbarhetsrapporten på grund av att fenomenet hållbar utveckling har fått stort utrymme 

eller har hållbar utveckling fått stort utrymme i och med insikten om människans 

beroendeställning till naturen? 

Om man ser till att Hållbarhetsrapporten är ett direkt resultat av flera olika aktörers 

åsikter och att detta uttrycker att [a]ll voices have called for a people-centred and planet-

sensitive agenda to ensure human dignity, equality, environmental stewardship, healthy 

economies, freedom from want and fear, and a renewed global partnership for sustainable 

development (Hållbarhetsrapporten, s. 14), är en rimlig slutsats att hållbar utveckling högst 
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troligt har fått en allt större plats i arbetet för en bättre värld på grund av insikten om 

relationen mellan människa och miljö.  

En övergång från ett fokus där det antropocentriska perspektivet finns separerat från det 

mer ekocentriska till ett fokus på de två perspektiven i samspel med varandra syns som 

resultatet visar tydligt i rapporterna.  

 

3.4. Textanalys: Ekologiska, ekonomiska och sociala dimensioner 

Ovan beskrivs och diskuters huruvida det finns en förändring i fokus på människa och miljö, 

från Millennierapporten till Hållbarhetsrapporten. Detta behöver nödvändigtvis inte betyda 

en förändring i arbetet för hållbar utveckling. Vilket förhållningssätt man har till människa 

och miljö är endast en del i en undersökning av hållbar utveckling, utifrån den skrivna 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Hållbar utveckling är, som tidigare har diskuterats, ett 

komplext och brett fenomen och det är därför nödvändigt att också undersöka de tre 

dimensionerna; ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Hur beskrivs dessa olika aspekter 

av hållbar utveckling och finns det någon förändring av dessa aspekter mellan de två 

rapporterna?  

Som den inledande kvantitativa delen av undersökningen visade finns det en stor skillnad 

i hur ofta begreppet hållbar utveckling nämns explicit, men beskrivningen av fenoment, dess 

implicita förekomst, kan se annorlunda ut. I detta avsnitta presenteras, kommenteras och 

analyseras resultatet av hur hållbar utveckling som fenomen har förändrats från 

Millennierapporten till Hållbarhetsrapporten utifrån de tre dimensionerna – ekologiska, 

ekonomiska och sociala. 

3.4.1. FN:s riktlinjer som representation för förändring 

I båda rapporerna beskrivs vilka riktlinjer som FN anser bör vara i fokus när målen för en 

bättre framtid ska fastställas. Millennierapportens riktlinjer inför faställandet av Millennium 

Development Goals år 2000 var: 

 

- Freedom. Men and women have the right to live their lives and raise their children in dignity, free 

from hunger and squalor and from the fear of violence or oppression. These rights are best assured 

by representative government, based on the will of the people. 

- Equity and solidarity. No individual and no nation must be denied the opportunity to benefit from 

globalization. Global risks must be managed in a way that shares the costs and burdens fairly. 

Those who suffer, or who benefit least, are entitled to help from those who benefit most. 

- Tolerance. Human beings must respect each other, in all their diversity of faith, culture and 

language. Differences within and between societies should be neither feared nor repressed, but 

cherished. 

- Non-violence. Disputes between and within nations should be resolved by peaceful means, except 

where use of force is authorized by the Charter.  

- Respect for nature. Prudence should be shown in handling all living species and natural resources. 

Only so can the immeasurable riches we inherit from nature be preserved and passed on to our 

descendants. 
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- Shared responsibility. States must act together to maintain international peace and security, in 

accordance with the Charter. The management of risks and threats that affect all the world’s 

peoples should be considered multilaterally (Millennierapporten, s. 77f) 

 

Hållbar utveckling nämns inte explicit i Millennierapportens riktlinjer, men man kan hitta 

både den ekologiska – under rubriken ”Respect for nature” – och den sociala dimensionen – 

under i princip alla de andra rubrikerna. Svårare är att se kopplingar till den ekonomiska 

dimensionen. Möjligtvis kan man tala om den ekonomiska dimensionen utifrån informationen 

under rubriken ”Equity and solidarity”.  

Hållbarhetsrapportens riktlinjer inför fastställandet av Sustainable Development Goals år 

2015 är: 

 

- Dignity: to end poverty and fight inequalities 

- People: to ensure healthy lives, knowledge, and the inclusion of women and Children 

- Prosperity: to grow a strong, inclusive, and transformative economy 

- Planet: to protect our ecosystems for all societies and our children 

- Justice: to promote safe and peaceful societies, and strong institutions 

- Partnership: to catalyse global solidarity for sustainable development (Hållbarhetsrapporten, s. 

20ff) 

 

Under alla dessa rubriker i Hållbarhetsrapporten finns längre avsnitt som mer ingående 

beskriver vad de innebär och i alla beskrivningar finns en koppling till hållbar utveckling, om 

inte explicit, så implicit. Exempelvis finns kopplingen under rubriken Dignity som: 

Eradicating poverty by 2030 is the overarching objective of the sustainable development 

agenda (Hållbarhetsrapporten, s. 20) samt under Prosperity-rubriken: Economic growth 

should lead to shared prosperity. As such, the strength of an economy must be measured by 

the degree to which it meets the needs of people, and on how sustainably and equitably it does 

so (Hållbarhetsrapporten, s. 22). Man ser också beskrivningar av de tre dimensionerna i dessa 

riktlinjer. Den sociala dimensionen ses exempelvis i riktlinjerna som beskriver utrotning av 

fattigdom och orättvisor. Den ekologiska där skydd av våra ekosystem beskrivs och den 

ekonomiska där vikten av en inkluderande ekonomi beskrivs. Utifrån riktlinjerna ses således 

en förändring i hur fenomenet hållbar utveckling används i rapporterna. Hur detta ser ut i 

övrigt i texten presenteras nedan.     

3.4.2. Sociala dimensioner av hållbar utveckling 

En av de delar som har fått utstå störst kritik under de år som arbetet för en bättre värld har 

skett utifrån millenniemålen, är arbetet med hållbar utveckling, eller snarare det faktum att 

man vid millennieskiftet inte såg till hela begreppets fulla potential. Således lämnades luckor 

som nu Hållbarhetsrapporten beskriver att man måste fylla i de nya målen som ska gälla efter 

2015:  

 

[---] they have also stressed that Member States will need to fill key sustainable development gaps left by 

the MDGs, such as the multi-dimensional aspects of poverty, decent work for young people, social 
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protection and labour rights for all. They have asked for inclusive, sustainable cities, infrastructure and 

industrialization. They have called for strengthening effective, accountable, participatory and inclusive 

governance; for free expression, information, and association; for fair justice systems; and for peaceful 

societies and personal security for all.” (Hållbarhetsrapporten, s. 14) 

 

De luckor som FN nu anser att man måste fylla för att kunna nå en hållbar utveckling verkar, 

baserat på denna beskrivning, handla om problematik inom den sociala dimensionen av 

hållbar utveckling; exempelvis jobb för alla, socialt skydd, yttrandefrihet och rättvisa 

rättssystem. Dessutom beskrivs det i Hållbarhetsrapporten vad “the Open Working Group on 

Sustainable Development Goals” kom fram till under ett möte 2014, där resultatet visade att 

ett fokus behövs på emhasizing poverty eradication, environmental sustainability, inclusive 

growth, equality and a people-centred agenda for sustainable development 

(Hållbarhetsrapporten, s. 13). Den sociala dimensionen tar alltså stor plats, men inte 

uteslutande utan den ekologiska och ekonomiska dimensionen. Problematiken i den sociala 

dimensionen i Millennierapporten blir extra intressant när man tittar på hur just den 

dimensionen har yttrat sig i Millennierapporten. 

Millennierapportens absolut tydligaste syfte var att utforma riktlinjer för hur man borde 

arbeta under 2000-talet för att ge alla människor på jorden möjligheten att leva ett värdigt liv, 

fritt från fattigdom, ojämlikheter och förtryck, något som FN i rapporten beskriver som: 

freedom from want and freedom from fear (Millennierapporten, s. 55). Ytterligare bevis för att 

den sociala dimensionen har fått stort utrymme i Millennierapporten är att globaliseringen av 

världen återkommande beskrivs som något man måste ta hänsyn till i arbetet för en bättre 

värld. Att världen har blivit en global arena på ett annat sätt än tidigare sätter press på ledarna 

i världen att skapa en inkluderande globalisering: 

 

Globalization offers great opportunities, but at present its benefits are very unevenly distributed while its 

costs are borne by all. Thus the central challenge we face today is to ensure that globalization becomes a 

positive force for all the world’s people, instead of leaving billions of them behind in squalor. 

(Milllennierapporten, s. 6)  

 

I rapporten konstaterar alltså FN att globaliseringen av världen ses som en positiv process, 

men samtidigt skapar den utmaningar för världens ledare att inkludera alla människor i dess 

positiva konsekvenser. Globaliseringen hade, när rapporten skrevs, skapat en ojämn 

fördelning av dess vinster. Den sociala dimensionen av hållbar utveckling handlar ju om att 

jämna ut världens resurser, vilket Millennierapporten uppmärksammade i och med avsnittet 

om globalisering. 

3.4.3. Ekonomiska dimensioner av hållbar utveckling 

I kapitlet ”Globalization and governance” i Millenierapporten kan man se många drag typiska 

för hållbar utveckling som fenomen, trots att begreppet explicit inte nämns. Den sociala 

dimensionen har, som beskrivits ovan, fått stort utrymme, men samtidigt finns både den 

ekonomiska och ekologiska dimensionen inkluderad. Inverkan som den ekonomiska 

dimensionen har på den sociala dimensionen blir extra tydligt i detta citat från 
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Millennierapporten: Low-growth economies cannot generate sufficient employment 

opportunities to hire their own young people. This failure, in turn, further depresses growth 

and perpetuates poverty (Millennierapporten, s. 25). En icke hållbar ekonomi skapar 

ohållbara sociala förhållanden. Beskrivningen, som i textens övriga sammanhang handlar om 

en nations ekonomi och sociala förhållanden, det vill säga en problematik på lokal nivå, 

beskrivs på global nivå som:  

 

[---] an imbalance has emerged between successful efforts to craft strong and well-enforced rules 

facilitating the expansion of global markets, while support for equally valid social objectives, be they 

labour standards, the environment, human rights or poverty reduction, has lagged behind. 

(Millennierapporten, s. 10)   

 

Ovan beskrivs hur den globala marknaden framgångsrikt har expanderat de senaste 

decennierna tack vare välutvecklade regleringar, samtidigt som saker som mänskliga 

rättigheter och miljöfrågor har hamnat i skymundan. Den ekonomiska dimensionen av hållbar 

utveckling har således fått växa utan hänsyn till de andra två dimensionerna. Detta är alltså ett 

problem som har formulerats i Millennierapporten. Ytterligare ett exempel på detta problem 

formuleras i Millennierapporten som:  

 

Underlying these diverse expressions of concern is a single, powerful message: globalization must mean 

more than creating bigger markets. The economic sphere cannot be separated from the more complex 

fabric of social and political life, and sent shooting off on its own trajectory. (Millennierapporten, s. 10) 

 

“Globaliseringen måste innebära något mer än skapandet av stora marknader” konstateras 

alltså i ett stycke i Millennierapporten. Globaliseringen måste ta hänsyn till fler aspekter än 

bara den ekonomiska, exempelvis den sociala. Likheterna mellan Millennierapportens 

diskussion kring globaliseringen och beskrivningen av de olika dimensionerna av hållbar 

utveckling är slående. I Hållbarhetsrapporten, som alltså har ett stort fokus på begreppet 

hållbar utveckling ses ett liknande resonemang, exempelvis där man beskriver hur 

integrationen av de tre dimensionerna [---] provides the basis for economic models that 

benefit people and the environment; [---] (Hållbarhetsrapporten, s.  24).  

Ekonomiska aspekter diskuteras ofta tillsammans med sociala aspekter i 

Millennierapporten, och dessutom ofta i nära anknytning till globaliseringen av världen. 

Exempelvis beskrivs hur globaliserningen för många människor inneburit en större sårbarhet 

för ekonomisk instabilitet och social förskjutning: More broadly, for many people 

globalization has come to mean greater vulnerability to unfamiliar and unpredictable forces 

that can bring on economic instability and social dislocation, sometimes at lightning speed 

(Millennierapporten, s. 10). 

Hållbarhetsrapporten talar om ekonomisk utveckling på liknande sätt: Economic growth 

should lead to shared prosperity. As such, the strength of an economy must be measured by 

the degree to which it meets the needs of people, and on how sustainably and equitably it does 

so (Hållbarhetsrapporten, s. 22). Ekonomisk tillväxt bör leda till delat välstånd och bör mätas 

i förhållande till hur hållbart och rättvist den möter människors behov. Ekonomiska aspekter 
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integreras här med sociala. Men i och med Hållbarhetsrapportens holistiska perspektiv får 

även ekologiska aspekter stort utrymme i ekonomiska diskussioner:  

 

Sustainable approaches to landscape management (including agriculture and forests), industrialization 

(including manufacturing and productive capacities), access to energy and water and sanitation, are key 

drivers of sustainable production and consumption, job creation, as well as sustainable and equitable 

growth. They drive sustainable management of natural resources and tackle climate change. 

(Hållbarhetsrapporten, s. 22) 

 

Trots att kapitlet varifrån citatet är hämtat uttryckligen fokuserar på den ekonomiska 

dimensionen av hållbar utveckling integreras alltså de andra två dimensionerna tydligt.    

3.4.4. Ekologiska dimensioner av hållbar utveckling  

Den kvantitativa analysen visade att hållbar utveckling nämns explicit flytande i texten 

väldigt sent i Millennierapporten och i kapitel fem, ”Sustaining our future” finns ett klart 

fokus på den ekologiska dimensionen är man talar om hållbar utveckling. Helhetsperspektivet 

finns ännu inte och här framstår den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling som en 

relativt ny diskussionsgrund: 

 

The fact that environmental issues were never seriously considered in the nearly 18 months during which 

the General Assembly debated which subjects to include in the Summit’s agenda makes it plain how little 

priority is accorded to these extraordinarily serious challenges for all humankind. Leadership at the very 

highest level is imperative if we are to bequeath a liveable Earth to our children—and theirs. 

(Millennierapporten, s. 56) 

 

Här ser man en tydlig förändring i fokus mellan rapporterna. Först i det femte kapitlet 

kommer man alltså i Millennierapporten in på den ekologiska dimensionen av hållbar 

utveckling som en väldigt viktig del i arbetet för en bättre värld. Dessutom beskrivs det hur 

man inte ens har diskuterat problemet inför formulerandet av agendan för det toppmöte där 

millenniemålen skulle fastställas. Man kan, baserat på detta, anta att den ekologiska 

dimensionen således hade en väldigt låg prioritet inför mötet.  

Något som är nytt i Hållbarhetsrapporten i jämförelse med Millennierapporten är att den 

ekologiska dimensionen har implementertas i hela rapportens agendadiskussion: The 

environmental dimension of the agenda is articulated across the whole agenda 

(Hållbarhetsrapporten, s. 13). Den integrerade miljöfokuseringen är dock inte den enda. 

Miljöproblemen diskuteras även separerat från övriga dimensioner:  

 

All want action to address climate change, to accelerate the reduction of greenhouse gas emissions, and to 

keep the rise in global average temperature below 2 degrees Celsius on the basis of equity for present and 

future generations and in accordance with common but differentiated responsibilities and respective 

capabilities. All also want to preserve our oceans, marine resources, terrestrial ecosystems and forests. 

(Hållbarhetsrapporten, s. 15) 
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De miljöproblem som diskuteras är absolut inte helt bortkopplade från människans behov 

eller beroendeställning, men man kan se ett fokus på naturens egenvärde. Även i 

Millennierapporten diskuteras miljöproblem, men inte lika integrerat som i 

Hållbarhetsrapporten, och ofta med ett fokus på miljön i förhållande till människors behov, 

exempelvis tillgången till rent vatten, förstörda jordbruksmarker och skogsskövlingen. I 

Millennierapporten har således den sociala dimensionen högre prioritet än den ekologiska, 

även om man har insett att miljön påverkar de sociala förhållandena. Dessutom påpekar man i 

rapporten att [g]overnments typically treat the environment as an isolated category, assigned 

to a relatively junior ministry. This is a major obstacle to achieving sustainable development. 

Instead, the environment must become better integrated into mainstream economic policy 

(Millennierapporten, s. 63).  

Ytterligare exempel på skillnaderna gällande fokus på klimatförändringar och den 

ekologiska dimensionen av hållbar utveckling beskrivs i exemplen nedan:  

  

This includes tackling climate change. As underscored by the Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC), climate change exacerbates threats. It makes delivering on the sustainable development 

agenda more difficult because of reversing positive trends, new uncertainties, or mounting costs of 

resilience. (Hållbarhetsrapporten, s. 6) 

 

Klimatförändringarna som vi står inför idag beskrivs alltså inte inkluderat i fenomenet hållbar 

utveckling, utan som något som påverkar arbetet för hållbar utveckling. I Millennierapporten 

är den ekologiska kopplingen inte lika genomgående som i Hållbarhetsrapporten, men den är 

absolut närvarande: 

 

Entirely new dimensions of globalization have emerged as well. While transborder pollution has been on 

the international agenda for decades, once the cumulative effects of industrialization were understood to 

affect global climate change, the world entered—literally, became enveloped by—a wholly new context 

in which conventional institutional remedies fare poorly. (Millennierapporten, s. 12) 

 

Återigen är det begreppet globalisering som står i centrum i Millennierapporten, samtidigt 

som innehållet beskriver hur en social/ekonomisk process som industrialiseringen har kommit 

att påverka klimatet, det vill säga den ekologiska dimensionen inom hållbar utveckling. 

Globaliseringen nyttjas således ännu en gång i Millennierapporten på liknande sätt som 

hållbar utveckling nyttjas i Hållbarhetsrapporten.  

3.4.5. Från delar till helhet 

Millennierapporten har ett övervägande fokus på den sociala dimensionen av hållbar 

utveckling – framför allt att lyfta alla människor ur fattigdom – med den ekonomiska 

dimensionen ständigt närvarande. Den ekologiska dimensionen har fått relativt lite utrymme 

och nämns ofta separerat från de andra dimensionerna. Rapporten talar sällan explicit om 

hållbar utveckling, men begreppets egenskaper, fenomenet hållbar utveckling, finns där. 

Istället för att tala om hållbar utveckling beskrivs sambanden mellan sociala, ekonomiska och 

ibland ekologiska aspekter istället i ljuset av globaliseringen: To survive and thrive, a global 
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economy must have a more solid foundation in shared values and institutional practices—it 

must advance broader, and more inclusive, social purposes (Millennierapporten, s. 10).   

Hållbarhetsrapporten har istället ett väldigt tydligt holistiskt fokus som kan ses 

exempelvis när rapporten beskriver behovet av ett förändrat sätt att tänka: [w]e are called to 

embrace change. Change in our societies. Change in the management of our economies. 

Change in our relationship with our one and only planet (Hållbarhetsrapporten, s. 3). Detta 

perspektiv visar således på ett arbete som strävar efter en hållbar helhet, alla dimensioner 

inräknade. Dessutom talar rapporten om att forskare och akademiker rekommenderar the 

adoption of a science-based and actionoriented agenda, integrating four interdependent 

dimensions of sustainable development (economic, social, environmental, and governance) 

(Hållbarhetsrapporten, s. 11). Här talar man alltså om fyra dimensioner, istället för tre, inom 

hållbar utveckling, som är beroende av varandra och bör integreras i agendan för en bättre 

värld. Den fjärde dimensionen är här ”governance”, det vill säga styrande.   

Helhetsperspektivet är alltså hela tiden återkommande genom hela Hållbarhetsrapporten 

där beskrivningar som dessa går att finna på nästan varje sida: [---] a sustainable path to 

enhance human well-being, further global justice, strengthen gender equity and preserve the 

Earth’s life-supportsystems for future generations (Hållbarhetsrapporten, s. 11). Människors 

levnadsstandard tillsammans med jordens välmående är målet för allt arbete. 

Sammanfattat kan man se de tre dimensionerna på ett eller annat sätt i båda rapporterna. 

Det finns tydligare kopplingar till den sociala dimensionen i Millennierapporten än någon av 

de andra dimensionerna, även om de finns beskrivna. I Hållbarhetsrapporten finns en 

jämnare fördelning av de tre dimensionerna och framför allt den ekologiska dimensionen har 

fått större utrymme. Även en fjärde dimension – styrande – har presenterats som en viktig del 

i arbetet för hållbar utveckling. Dessutom finns det en mer integrerad agenda i 

Hållbarhetsrapporten än i Millennierapporten.  

 

4. SLUTDISKUSSION 

 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur begreppet och fenomenet hållbar utveckling 

har förändrats från FN:s Millennierapport från 2000 till den nya Hållbarhetsrapporten från 

2014. De tre frågeställningar som har fått leda mig i detta arbete är: 

- Hur har förekomsten av begreppet hållbar utveckling utvecklats i de två 

rapporterna?  

- Hur har fokus i rapporterna förändrats gällande den miljöetiska relationen mellan 

människa och miljö, det vill säga hur man värderar naturen? 

- Hur har fokus i rapporterna förändrats gällande de tre dimensionerna inom hållbar 

utveckling; ekologi, ekonomi och sociala frågor? 

För att kunna besvara på de uppställda frågorna har en kvalitativ textanalys använts, dock 

med mer kvantitativa inslag. Uppsatsen har haft en abduktiv ansats som innebär att jag har 

arbetat med teoriavsnittet parallellt med den empiriska undersökningen. Syftet med metoden 

och ansatsen har varit att skapa en validitet i slutsasterna som har diskuterats i detta avsnitt.  

Som beskrivits i teoridelen i uppsatsen är hållbar utveckling ett komlext och brett 

begrepp som både har hyllats och kritiserats. I denna uppsats har framför allt två kategorier 
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inom hållbar utveckling fått ligga till grund för undersökningen; (1) relationen mellan 

människa och miljö, samt (2) de tre dimensionerna – ekologiska, ekonomiska och sociala.  

I avsnitten nedan har de tre uppställda frågeställningarna diskuterats och besvarats med 

utgångspunkt i teori och den egna undersökningen, det empiriska materialet. Därefter har en 

avslutande diskussion fått sammanföra de tre frågeställningarna. 

 

4.1. Förändring av hållbar utveckling: Förekomst 

Den första frågeställningen – Hur har förekomsten av begreppet hållbar utveckling utvecklats 

i de två rapporterna? – har besvarats utifrån den kvantitativa delen av undersökningen. 

Resultatet visade på att en markant ökning av nyttjandet av begreppet hållbar utveckling från 

Millennierapporten till Hållbarhetsrapporten – från att ha förekommit sex gånger i 

Millennierapporten till förekomsten av begreppet hela 116 gånger i Hållbarhetsrapporten.  

I avsnittet med den historiska överblicken i teoridelen fick man läsa om hur hållbar 

utveckling som begrepp och fenomen har utvecklats från sista halvan av 1900-talet och om 

hur det har gått från att vara en väldigt liten diskussion hos FN till att, under 2000-talet, bli en 

av FN:s grundläggande principer (FN, 2015-05-18). Denna utveckling hos FN har med största 

sannolikhet haft stor inverkan på de två undersökta rapporterna. Om ett begrepp breder ut sig i 

diskussioner i samhället och hos FN kan man anta att det speglas i exempelvis rapporter som 

dessa.  

Syftet med den kvantitativa delen av denna undersökning, och därför med denna 

frågeställning, var som metoddelen förtäljer att skapa en överblick över förändringen av 

begreppet hållbar utveckling från Millennierapporten till Hållbarhetsrapporten. I och med 

den markanta ökning som visade sig finnas ansåg jag att det fanns motiv för att göra den 

kvalitativa textanalysen på rapporterna. Någonting hade ju uppenbarligen hänt från 2000 års 

rapport till den från 2014. 

Den kvantitativa undersökningen stannade inte vid en undersökning av 

sammansättningen hållbar utveckling, utan orden delades även upp i hållbarhet – sustainable 

– och utveckling – development. I teoridelen redovisades det för hur flera forskare (Atkisson, 

2013; Egelston, 2013; Nerdal, 2014) delade upp begreppet hållbar utveckling i just hållbarhet 

och utveckling. Denna uppdelning handlade där om att komma in till kärnan av hållbar 

utveckling – vad består begreppet egentligen av? Hållbarhet är ofta nära kopplat till natur- och 

miljöfrågor och handlar mestadels om att få jordens resurser att bestå. Utveckling å andra 

sidan är ofta kopplat till ekonomi, då främst frågor kring ekonomisk tillväxt.  

Kopplar man beskrivningen av hållbarhet respektive utveckling till resultatet av den 

kvantitativa undersökningen av ”sustainable” respektive ”development” kan man diskutera 

huruvida rapporterna har ett större fokus på natur och miljö eller ekonomi utifrån detta. 

Resultatet i Millennierapporten visade på att ordet ”sustainable” användes 22 gånger och 

”development” 70 gånger. Utveckling användes således mycket flitigare än hållbarhet. I 

Hållbarhetsrapporten är samma förhållande 166 respektive 186. Utveckling användes alltså i 

den senare rapporten oftare än hållbarhet, men skillnaden är denna gång inte alls lika markant 

som i Millennierapporten.  

Millennierapporten använder alltså begreppet utveckling i större utsträckning än vad den 

använder hållbarhet. Eftersom utveckling ofta associeras med diskussioner kring ekonomisk 
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tillväxt i den samhällsvetenskapliga sektorn kan det tyda på ett större ekonomiskt fokus i 

Millennierapporten; rapporten fokuserar mer på ekonomiska aspekter än på ekologiska. 

Hållbarhetsrapporten å andra sidan har en jämnare fördelning mellan orden och därför kan 

man anta att denna rapport har ett jämnare fokus mellan ekonomiska och ekologiska aspekter. 

Utjämnandet av hur ofta man använder begreppen hållbarhet och utveckling som man ser 

i Hållbarhetsrapporten jämfört med Millennierapporten går hand i hand med resultatet av det 

sammansatta ”sustainable development”. Som presenterat i teoridelen är den kanske 

viktigaste aspekten av hållbar utveckling att det är ett holistiskt sätt att se på världen 

(Elvingson, 2015). Detta innebär att man ser alla de olika system som finns i världen som 

delar av en helhet, inte separata system. För att kunna skapa en bättre värld, som alltså är 

syftet med både Millennierapporten och Hållbarhetsrapporten, känns det holistiska 

perspektivet ganska självklart. Ett holistiskt perspektiv innebär således en utjämning av fokus 

på olika system, vilket i denna diskussion alltså kan ses i och med utjämnandet av 

förekomsten av hållbarhet och utveckling.    

Antagandet som har gjorts ovan har baserats på flera forskares definitioner av hållbarhet 

och utveckling och därefter har slutsatser dragits när den informationen har kopplats till det 

empiriska materialet. Kombinationen ger en viss validitet i slutsatserna, men det går inte att 

helt säkert konstatera att det har skett en förändring i fokus från Millennierapporten till 

Hållbarhetsrapporten. Vad man kan konstatera är att det verkar ha skett en förändring som är 

av intresse att undersöka närmre.              

 

4.2. Förändring av hållbar utveckling: Relationen mellan människa och 

miljö 

Relationen mellan människa och miljö handlar om hur människan värderar naturen. Detta 

beskrivs i teorinavsnittet ”Människa och miljö” som miljöetik med två olika perspektiv – det 

antropocentriska och det ekocentriska. Värderar man naturen utifrån hur den fyller 

människans behov har man ett antropocentriskt perspektiv. Anser man istället att naturen kan 

ha ett egenvärde och att människan bör ta hänsyn till detta vid nyttjande av naturen har man 

ett ekocentriskt perspektiv (Nerdal, 2014, s. 21ff).  

I undersökningen av hur relationen mellan människa och miljö har förändrats från 

Millennierapporten till Hållbarhetsrapporten fanns det en del tydliga bevis på att en 

förändring har skett. I Millennierapporten står människan i fokus, medan det i 

Hållbarhetsrapporten har tillkommit ett fokus även på miljön. Att det miljöetiska perspektivet 

har gått från människa till både människa och miljö känns väldigt rimligt om man kopplar det 

till den ökning av förekomsten av begreppet hållbar utveckling som den kvantitativa 

undersökningen påvisade. En ökning av begreppet hållbar utveckling indikerar ett mer 

integrerat synsätt på människa och miljö. Nerdal (2014, s. 21ff) menar ju att det är 

problematiskt att dela upp världen i två system så som det miljöetiska fältet gör. Hon menar 

på att det är raka motsatsen till helhetsprincipen inom hållbar utveckling. Därför är 

förändringen från Millennierapporten till Hållbarhetsrapporten rimlig – ökat nyttjande av 

begreppet hållbar utveckling indikerar en större integrering av de miljöetiska perspektiven.  

Jag tror vidare att man kan koppla förändringen till det faktum att man de senaste åren 

har insett att människan står i en beroendeställning till naturen. Den historiska utvecklingen 
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av hållbar utveckling är, som redovisats i teoridelen, nära kopplat till insikterna kring att 

naturen påverkas av människans handlingar (FN, 2015-04-27). Om människan förstör naturen 

eller inte nyttjar den hållbart kommer även människan att påverkas, troligtvis negativt, i 

framtiden. I denna diskussion kan det vara relevant att tala om tidsperspektivet på hållbar 

utveckling. Som FN har konstaterat är den vanligaste definitionen av hållbar utveckling [---] 

en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov (FN, 2015-04-27).  

Man talar således om nutid och framtid och att vi idag måste ta hänsyn till framtida 

generationers möjligheter att leva på jorden. Här blir gränserna mellan de miljöetiska 

perspektiven en aning vaga. Det är hela tiden människans möjligheter och behov som står i 

centrum, både i nutid och framtid. Men eftersom det är svårt, för att inte säga omöjligt, att 

förutspå framtiden måste man anta ett ekocentriskt perspektiv för att kunna ”rädda” de 

framtida generationerna. Med de kunskaper och den teknik som vi har idag måste vi ta hänsyn 

till naturens möjligheter och begränsningar eftersom att det vi vet idag är att människans 

nyttjande av jorden ofta är ohållbart. I framtiden kanske tekniken har skapat andra 

förutsättningar som gör att de behov människan har inte nödvändigtvis måste stillas av 

naturen. Det integrerade människa- och miljöfokuset som Hållbarhetsrapporten visar på kan 

således sägas vara ett resultat av den kunskap vi har idag, på samma sätt som det 

antropocentriska fokuset som går att finna i Millennierapporten var ett resultat av våra 

kunskaper om världen runt sekelskiftet.   

 

4.3. Förändring av hållbar utveckling: De tre dimensionerna 

Den kanske absolut tydligaste förändringen i nyttjandet av hållbar utveckling i rapporterna är 

att det har gått från att vara en del i arbetet för en bättre värld till att bli en av de ledande 

principerna för alla delar i arbetet för en bättre värld. I Millennierapporten finns det ett kapitel 

som uttryckligen fokuserar på hållbar utveckling. I Hållbarhetsrapporten är både begreppet 

och fenomenet återkommande genom hela rapporten, från början till slut. Resultatet i den 

kvantitativa undersökningen visar, som nämnt, på en ökning i nyttjandet av hållbar 

utveckling, vilket i detta sammanhang får en rimlig förklaring – när hållbar utveckling 

implenterades som ledande princip ökade nyttjandet av begreppet. Detta syns tydligast i och 

med att den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling har fått större utrymme i 

Hållbarhetsrapporten än i Millennierapporten. Jag anser att denna utveckling inte är särskilt 

oväntad med tanke på de trender som man ser i samhället idag, där klimatförändringar och 

miljöförstöring allt oftare får plats i media och politiska debatter. Med stor sannolikhet är det 

ett medvetet val från FN:s sida att fokusera på den ekologiska dimensionen för att detta anses 

vara ett av de mest brådskande problemen att lösa. Om en rapport som Hållbarhetsrapporten 

visar vikten av ett miljömässigt hållbart fokus, följer antagligen stora delar av världens ledare 

och organisationer efter. På samma sätt ansåg man att utrotningen av fattigdom var det 

viktigaste att fokusera på vid millennieskiftet, varför Millennierapporten har ett större fokus 

på den sociala dimensionen. Sedan kan man fråga sig om det är mer rätt att fokusera på miljön 

för framtida generationer istället för att fortsätta fokusera på utrotningen av fattigdom idag. 

Mer om den diskussionen kommer senare.     
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De två orden hållbarhet och utveckling beskrivs, som tidigare redovisats, som de två 

grundpelarna i hållbar utveckling. Hållbarhet definieras ofta med natur- och miljö i fokus, 

medan utveckling oftare kopplas till ekonomi (Atkisson, 2013; Egelston, 2013; Nerdal, 2014). 

Intressant i detta är att hållbar utveckling, med en uppdelning av orden som 

definitionsgrundande, kan förklaras som ekonomisk tillväxt som inte utarmar resurser över tid 

(Egelston, 2013, s. 27). Den sociala dimensionen av hållbar utveckling, som vi har sett får 

väldigt stort utrymme i de två rapporterna, finns inte med i den mest grundläggande 

definitionen. Detta är ett bevis för att hållbar utveckling, som tidigare nämnts, är ett väldigt 

komplext begrepp som inte går att förklara med endast en mening.            

Hållbar utveckling är ett begrepp som framför allt uttrycker en helhetssyn på världen. 

Världen består inte av å ena sidan människor som lever sina liv, å andra sidan naturen. 

Världen består av dessa två i nära sammarbete, där människorna påverkar naturen och naturen 

påverkar människorna. Hållbar utveckling handlar om att skapa en bra levnadsstandard för 

alla människor utan att naturen påverkas negativt. Forskning som har presenterats tidigare i 

den här uppsatsen menar på att man kan tala om tre dimensioner som alla måste fungera i ett 

integrerat system för att hållbar utveckling ska fungera (Nerdal, 2014; Hållbarhetsrapporten; 

Millennierapporten; FN). De tre dimensionerna är den ekologiska, den ekonomiska och den 

sociala. Den ekologiska kan kort förklaras som bevarandet av ekologin över 

generationsgränser (Nerdal, 2014, s. 18). Den sociala dimensionen innebär utjämnande av 

resurser världen över och den ekonomiska innebär ökad global välfärd (Nerdal, 2014, s. 18). 

Baserat på dessa tre dimensioner kan man beskriva att målet med arbetet kring hållbar 

utveckling är att fördela världens resurser jämnt och öka den globala välfärden just nu, men 

utan att förstöra jordens ekologi för framtida generationer. Här kan man se kopplingar till 

grundpelarna hållbarhet och utveckling, där framförallt den ekologiska dimensionen kan 

kopplas till hållbarhet, och den sociala och ekonomiska till utveckling. Dessutom ser man det 

tydliga helhetsperspektivet – arbetet inom en dimension kan inte nå framgång utan att man tar 

hänsyn till hur det påverkar de andra dimensionerna.       

Svårigheterna med denna helhetssyn på världen som hållbar utvekling innebär ligger 

alltså i att få de tre dimensionerna att sammarbeta. Ofta  nämns motsättningarna mellan den 

ekonomiska och den ekologiska dimensionen. Exempelvis talar Hediger (1999) i det 

sammanhanget om stark och svag hållbar utveckling. Atkisson (2013) talar också om hur den 

ekonomiska sektorn i samhället genom åren har utnyttjat de positiva gensvar som en retorik 

kring hållbar utveckling ger. Man har alltså talat om en hållbar ekonomi, men utan att tänka 

på exempelvis hur en viss ekonomisk strategi påverkar de andra dimensionerna.  

Något som har uttryckts i båda rapporterna är ett fokus på att utrota fattigdom. Detta 

fokus är grunden i båda rapporternas agendor, även om Hållbarhetsrapporten också har ett 

tydligt fokus på hållbar utveckling. Dallo (2015) har uttryckt en oro inför det kombinerade 

fokus som Hållbarhetsrapporten visar upp. Han menar att man kanske, inför de nya 

målsättningarna, borde göra två uppsättningar – den ena som fokuserar på att utrota all 

världens fattigdom, den andra på hållbar utveckling. Detta för att inte tappa det fokus på 

arbetet med att utrota fattigdom som har byggts upp i och med Millennierapportens agenda. 

Förhoppningsvis, vilket jag antar är FN:s argument för den kombinerade agendan, kan ett 

arbete för hållbar utveckling var en bra väg att gå för att utrota fattigdom.  
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Som resultatet av undersökningen visade plockas problematiken kring den ekonomiska 

dimensionen fram, inte bara i teoridelen, utan även i rapporterna. I Millennierapporten står 

det bland annat om hur globaliseringen måste innebära något mer än att bara skapa större 

marknader. Man måste även ta hänsyn till hur de växande marknaderna påverkar livet för 

människor över hela världen – den sociala dimensionen. Hållbarhetsrapporten har avsnitt 

som beskriver den ekonomiska dimensionen, men aldrig lika separerat från de andra 

dimensionerna som i Millennierapporten. Och aldrig lika avgörande. Istället får den 

ekologiska dimensionen stort, och avgörande utrymme. Här ser man alltså Hedigers (1999) 

starka och svaga hållbara utveckling. Dock handlar diskussionen inte om dess motsättningar, 

utan istället om hur dimensionerna kan och måste sammarbeta.  

Förändringen i hur man ser på den ekonomiska dimensionens bidrag till hållbar 

utveckling har således gått från att vara ett ”problemområde” som måste börja ta hänsyn till 

de andra dimensionerna, till en dimension som man inte talar om utan att den integreras med 

de andra dimensionerna. Atkisson (2013) talar om ett återtåg till den ursprungliga betydelsen 

av hållbar utveckling där integrationen är av yttersta vikt och ett minskat fokus på ekonomisk 

hållbarhet behövs. Jag tror tyvärr att ett minskat fokus på den ekonomiska dimensionen kan 

vara svårt att få till eftersom ekonomiska framgångar idag ofta ger en maktposition som kan 

ge ”personlig” vinning. Här kommer det som i analysen presenterats som ”den fjärde 

dimensionen” in i bilden, nämligen: styrande. Man har i båda rapporterna insett att ett 

sammarbete mellan all världens regeringar måste fungera för att hållbar utveckling ska vara 

möjlig, men ett mer integrerat fokus finns i Hållbarhetsrapporten. Jag tror att detta kan vara 

vad som kommer bli avgörande gällande arbetet med hållbar utveckling. Om inte all världens 

länder kan sammarbeta i frågan, kommer arbetet inte att lyckas.    

 

4.4. Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har denna uppsats ämnat undersöka hållbar utveckling i 

Millennierapporten och Hållbarhetsrapporten för att se om det finns en förändring i hur det 

används. Resultatet har i alla delar i undersökningen visat på ett ökat nyttjande av hållbar 

utveckling från 2000 års rapport till 2014 års rapport. Förändringen ses inte bara i hur 

begreppet används explicit, utan även i beskrivningar som kan härledas till begreppets många 

tolkningar och breda användningsområde. Fokus har gått från människan i centrum till en 

integration av både människa och miljö. Även en övergång från den sociala och ekonomiska 

dimensionen av hållbar utveckling till en integration av den sociala, ekonomiska och även den 

ekologiska dimensionen har visats. I Hållbarhetsrapporten har den ekologiska dimensionen 

till och med fått mer fokus än de andra två, men fördelningen är ändå relativt jämn. 

Intressant är att analysen visar på att det finns många delar av hållbar utveckling i 

Millennierapporten, trots att det inte finns ett uttryckt fokus på begreppet. Många gånger 

diskuteras dessa delar i nära anknytning till globaliseringen av världen. Att hållbar utveckling 

uttrycks i högre grad i Hållbarhetsrapporten är inte helt oväntat när man ser till begreppets 

utveckling i samhället i övrigt. En ny dimension av hållbar utveckling har även dykt upp i och 

med undersökningen av Hållbarhetsrapporten, nämligen vikten av ett globalt sammarbete 

mellan all världens ledare och organisationer. De styrandes sammarbete har fått utrymme i 



 31  

 

 

Millennierapporten men inte i lika hög grad som Hållbarhetsrapporten. Att få den aspekten 

att fungera, anser jag är den kanske viktigaste för arbetet med hållbar utveckling i framtiden.  

Resutatet i uppsatsen visar alltså på en förändring, en ökning, av användandet av hållbar 

utveckling. I relation till samhället i stort är detta föga förvånande. Frågan är nu om det 

ökande användandet leder till skapandet av en bättre värld eller om begreppet förlorar sin 

kraft på grund av överutnyttjande?     
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