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Förord

Insikten om att fungerande ekosystem och bevarande av 
naturresurser är en förutsättning för den framtida välfärden 
växer sig allt starkare. Från regeringar, näringsliv och insti-
tutioner som OECD, FN och EU hörs allt oftare budskap om 
”grön ekonomi”, ”grön tillväxt” eller ”gröna jobb”. Allt fler 
tycks också bli övertygade om att ekonomisk tillväxt inte är 
ett mål i sig utan snarare ett av flera medel för att nå andra 
samhällsmål.

Men trots att många beslutsfattare åtminstone retoriskt 
tycks vara eniga om att naturkapitalet och ekosystemens 
tjänster måste värnas, för att det i framtiden ens ska finnas 
något att bygga ekonomin på, så råder det stor osäkerhet om 
hur det i praktiken ska gå till. Några menar att grön ekono-
misk tillväxt är en förutsättning - det viktigaste medlet - för 
att nå dessa mål, medan andra tvärtom menar att den gröna 
ekonomiska tillväxten är en omöjlighet. Ytterligare några 
anser att vi bör sluta stirra oss blinda på BNP, att det helt 
enkelt är ointressant om ekonomin går upp eller ner. 

Den här rapporten handlar om varför det inom det 
rådande ekonomiska systemet tycks vara så svårt att hantera 
de miljöproblem som uppstår genom vår produktion och 
konsumtion. Vilka är de teorier som ligger till grund för det 
ekonomiska systemet och hur kan det komma sig att 
naturkapitalet och ekosystemtjänsterna tas för givna? 
Rapporten diskuterar också samhällets beroende av ständig 
tillväxt. Vad är det för mekanismer som gör att samhället 

alltid strävar efter en större ekonomi, trots att det är väl känt 
att ökad BNP långt ifrån alltid följer av aktiviteter som leder 
till verklig välfärd - som en lyckad sjukhusoperation - utan 
även av aktiviteter som är rent destruktiva - som sanering 
efter ett oljeutsläpp. Rapporten visar också på vägar framåt. 
Hur ska samhället och miljörörelsen agera för att ordet 
”grön” ska få sin rätta innebörd och inte enbart bli fernissa? 

De två författarna, Anton Grenholm och Simon 
Grenholm, är bröder och har båda har ett långt och starkt 
engagemang i Naturskyddsföreningen. De tankar och åsik-
ter som de presenterar i den här rapporten är deras egna och 
inget som Naturskyddsföreningen ännu har tagit ställning 
till. Icke desto mindre är det en mycket innehållsrik och 
lättläst rapport om en av vår tids svåraste frågor. Jag är över-
tygad om att den kommer att vara till stor nytta för många 
kommande diskussioner om hur ekonomin ska utformas så 
att förutsättningarna för en verkligt grön framtid inte även-
tyras.

Johanna Sandahl
Ordförande, Naturskyddsföreningen
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Inledning: Att cykla i uppförsbacke

Sommaren hade hunnit ungefär halvvägs. Ikväll skulle vi 
sova i tält. Det surrade och smattrade mot tältduken när 
myggen störtade runt i utrymmet mellan inner- och yt-
tertältet. Myggsvärmen växte sig hela tiden allt större. 
Kanske var våra tankar påverkade av det ihärdiga surran-
det. Vi hade nämligen plockat fram en miniräknare för att 
försöka förstå oss på hur tillväxt fungerar. Inte i första hand 
tillväxt av myggsvärmar dock, utan tillväxt av den ekono-
miska aktiviteten i ett land. 

Vi räknade med en årlig tillväxt på 2,5 procent. Det 
visade sig att med den takten skulle ekonomin växa sig 
drygt tre gånger större på bara 50 år. Efter 100 år skulle 
ekonomin vara tolv gånger större. Redan där började tank-
en svindla. Skulle människor alltså komma att konsumera 
varor och tjänster till ett värde mer än tiofalt större än idag? 
Men så föreställde vi oss Sverige för 100 år sedan. Det var 
fullt rimligt att tro att de som levde då inte konsumerade 
mer än en tiondel jämfört med vad vi gör idag. Alltså fort-
satte vi att knappa på miniräknaren. Ränta-på-ränta-
effekten gjorde susen och efter 200 år fann vi en ekonomi 
som var 140 gånger större än vid startåret, efter 500 år var 
den 230 000 gånger större och efter 1000 år var den 53 mil-
jarder gånger större. Så ser exponentiella kurvor ut. 

Detta var sommaren 2005. Vi som tältade var ett par kam-
rater på väg genom Sverige på cykel. Vid det laget hade vi 
alla rätt nyligen insett allvaret i klimatfrågan. Vi hade också 
en stark tro på förändring. Vi hade beviljats projektmedel 
från Naturskyddsföreningen för en klimatkampanj och 
skulle nu under sex sommarveckor ta oss med cykel från 
Haparanda till Ystad för att försöka sprida kunskap och 
engagemang. Med oss hade vi en utställning som skulle sät-
tas upp på gator och torg under resans gång för att berätta 
om konsekvenserna av klimatförändringen och om vad som 
borde göras. 

Men redan innan vi hunnit över gränsen mellan Norr- 
och Västerbotten började tvivlen slå in kilar i den dittills så 
optimistiska inställningen. Utsläppen av växthusgaser 
borde alltså minska med ett visst antal procent årligen, det 
var själva utgångspunkten. Men hur skulle det gå till om 
konsumtionen samtidigt skulle fortsätta att växa? Större 
bostäder, fler apparater, fler fritidsbåtar och fler utlandsre-
sor. Miljöbelastningen skulle förstås kunna minska genom 
ny teknik och ändrade beteenden, åtminstone om man 
räknade per konsumtionskrona. Men kunde sådana förbät-
tringar verkligen kompensera för de växande volymerna? 
Det hela verkade plötsligt som att cykla i uppförsbacke. En 
backe som dessutom ständigt blev allt brantare.
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Vi funderade också över alla de klimatsmarta tips vi hade 
med oss i utställningen. Det fanns massor av uttryck som 
att ”cykla eller gå”, ”köp second-hand”, och ”undvik att 
köpa”. Att växla ner konsumtionsnivån med andra ord. Vår 
kampanj gick uppenbart stick i stäv med samhällets strävan 
efter ekonomisk tillväxt. Vad skulle hända ifall alla män-
niskor tog dessa tips på allvar? Något slags ekonomiskt 
sammanbrott? 

Målgång i Ystad. Klimatkampanjen var slut, men däre-
mot inte det nyvaknade intresset för relationen mellan 
ekonomin och naturen. Ganska snart blev det uppenbart 
för oss att tron på evig tillväxt bara är ett av en lång rad 
hållbarhetsproblem i dagens ekonomiska system. Ett par 
av dessa problem, t.ex. att kostnaderna för miljöförstöring 
sällan avspeglas i en varas prislapp, finns på den politiska 
dagordningen och miljörörelsen jobbar intensivt för att 
påverka förhållandena. Andra hållbarhetsproblem har inte 
uppmärksammats i tillräcklig omfattning än. Men i takt 
med att det blir allt mer tydligt att klimatkrisen, ekosys-
temkrisen och den ekonomiska krisen hänger samman 
krävs mer av helhetssyn på hur utmaningarna ska hanteras. 

Första delen av denna idérapport (kapitel 1-2) är en allmän 
beskrivning av några grundläggande motsättningar mellan 
den nuvarande ekonomiska ordningen och möjligheterna 
att nå en hållbar utveckling. I del två (kapitel 3-6) gör vi en 
djupdykning i tillväxtens dilemman. Vi beskriver bland 
annat några av de faktorer som gör dagens samhälle ber-
oende av ständig tillväxt, och vi visar att så kallad grön 
tillväxt inte är ett realistiskt alternativ. I del tre (kapitel 7-9) 
redogör vi för ett antal konkreta åtgärder och reformer som 
skulle kunna styra utvecklingen i rätt riktning, och vi ger 
några förslag på utgångspunkter för det fortsatta arbetet för 
en hållbar, grön ekonomi.

Falun och Umeå, juli 2014
Anton Grenholm och Simon Grenholm
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Del I: En ohållbar modell

Miljöproblemen har funnits med högt upp på den politiska 
dagordningen i flera årtionden. Men trots alla program för 
hållbar utveckling, system för sopsortering, projekt för 
energieffektivisering, fjärrvärmenät och koldioxidskatter 
har vi inte lyckats vända de ohållbara trenderna. Vi sven-
skar påverkar det globala miljötillståndet på ett alltmer 
negativt sätt genom våra konsumtionsvanor och vår livs-
stil. Inte ens här hemma når vi de uppsatta miljömålen. 
Enligt den senaste uppföljningen kommer 14 av de 16 
miljömål som antagits av Sveriges riksdag inte att kunna 
nås till 2020 (Naturvårdsverket, 2014). Varför är det så svårt 
att få till en kursändring? En viktig förklaring är att vi låter 
oss vägledas av samma ekonomiska principer, mål och 
metoder som vi gjort tidigare, och dessvärre står många av 
dessa principer i konflikt med hållbar utveckling.

Ekonomi kan härledas från de grekiska orden oikos och 
nomos, ”hus” och ”lag”. Enligt wikipedia är ekonomi det-
samma som ”läran om hushållande med resurser i ett till-
stånd av knapphet”. Det behövs inte särskilt mycket efter-
tanke för att inse att ekonomin idag befinner sig långt ifrån 
den definitionen. Istället för hushållning verkar det hela 
snarare handla om att omvandla naturresurser till säljbara 
produkter så snabbt det bara är möjligt. Vi ser resultatet i 
form av en skenande konsumtion av resurser som är be-
gränsade, men som vi uppenbarligen låtsas som att de finns 
i oändlig mängd. 

Varför har det blivit så här? Svaret på frågan måste sökas 
en bra bit tillbaka i tiden, när det moderna ekonomiska 
tankesättet började växa fram. På den tiden var människan 
liten och naturen stor. Det sägs att det ännu vid 1400-talet 
fanns så mycket skog i Europa att en ekorre kunde hoppa 
från träd till träd hela vägen från Moskva till Berlin. Ett par 
hundra år senare har vi kommit fram till 1700-talet. 
Människorna har blivit fler och skogarna har krympt i takt 
med att åkrar och städer har brett ut sig. Men i människors 
medvetande finns bilden av den stora skogen och den 
ändlösa naturen kvar. Under denna tid föds de idéer som 
ska komma att lägga grunden till det moderna ekonomiska 
tänkandet. 

En viktig händelse var när den skotske filosofen Adam 
Smith år 1776 publicerade sitt verk Nationernas välstånd, 
The Wealth of Nations. Smith förklarade sambanden mellan 
olika ekonomiska faktorer på ett mer klargörande sätt än 
vad andra tidigare gjort, och av många anses han som 
grundaren av den moderna nationalekonomin. Smith var 
influerad av den tidens stora framsteg inom naturvetenska-
pen. Han utgick från att även ekonomin styrs av oföränder-
liga naturlagar. Den ekonomiska politikens huvudregel 
borde därför vara att låta dessa naturlagar verka fritt, det 
vill säga utan alltför störande ingrepp från statens sida. 
Tillgången till naturresurser ansågs inte som något begrän-
sande. Det var istället brist på effektiva redskap och maski-
ner som begränsade möjligheterna att förvandla råvaror till 
användbara produkter. 

Vi kan ha de här två tankesätten – frihet för de ekono-
miska lagarna att verka och synen på naturresurserna som 
oändliga – med oss när vi nu ska börjar ringa in några av de 
hållbarhetsproblem som finns i dagens ekonomiska tän-
kande.
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Egenintresset som drivkraft
Marknadsekonomin har många goda sidor. Den är bra på 
att organisera utbytet av varor och tjänster och den bidrar 
till effektivitet. Den stimulerar till innovation och entre-
prenörskap. Åter till Adam Smith. I en ofta citerad passage 
(den kanske mest kända från hela den ekonomiska histo-
rien) beskriver han principen för den fria marknaden:

”Det är inte av slaktarens, bryggarens eller bagarens välvilja 
vi förväntar oss vår middag, utan av deras omtanke om sitt 
eget intresse. Vi vädjar inte till deras människovänlighet utan 
till deras egennytta och talar aldrig med dem om våra egna 
behov utan bara om deras egen vinning. Ingen annan än en 
tiggare väljer att i huvudsak vara beroende av andra med-
borgares välvilja.”
(Adam Smith)

Innebörden är att på en fri marknad, där stöld och tvång är 
förbjudet, kan man bara få resurser från andra genom att 
erbjuda dem något de vill ha i utbyte. Det fina är att den som 
arbetar, producerar, säljer eller köper på marknaden kan få 
göra det helt i sitt eget intresse och samtidigt gynna andra 
människor! ”Den osynliga handen” brukar man kalla denna 
förmåga hos marknaden att fördela resurser och växla upp 
vars och ens egenintresse till vad som också gynnar hel-
heten. Och det fungerar! Åtminstone så till vida att produk-
tionen blir effektiv. Att jobba för sina egna behov, idéer och 
drömmar är en fantastisk drivkraft.

Tidigare under historien, i bondesamhället, hade 
produktionen och konsumtionen varit inbäddade i ett slags 
social ordning (se t.ex. Sanne, 2007). Män och kvinnor hade 
sina olika självskrivna uppgifter och varje hushåll produc-
erade det mesta som behövdes. När man bytte varor och 
tjänster med andra – odlaren med hantverkaren, hantverka-
ren med fiskaren o.s.v. – så följde det en strikt ordning. Man 
tvingades också producera så det räckte till att leverera säd 
till fogden och ge tionde till prästen. I utbyte fick man mil-
itärt skydd och förböner. De olika samhällsklasserna ansågs 
till och med ha olika behov och olika rättigheter. I och med 
marknadsekonomins inträde blev det en övergång till ett 

1. Hållbarhetsproblem i dagens ekonomi

helt nytt tankesätt. Man kom nu istället att anse att det fanns 
allmängiltiga mänskliga behov. Var och en skulle få agera 
utifrån sitt eget intresse istället för att följa den sociala ord-
ningen. Man skulle kunna träffas och byta varor och tjän-
ster med vem som helst. 

Problemet är bara att denna goda idé – fördelen med att 
låta människor arbeta och agera utifrån egen vilja – med 
tiden har växlats upp till att bli vår tids syn på vad en män-
niska är. De ekonomiska modellerna kom att byggas kring 
teorin om en ”homo economicus” – den ekonomiska män-
niskan. Han (för i ekonomisk teori är människan snarare 
en han än en hon) är alltid rationell och styrd av sitt förnuft. 
Han är oberoende, självisk och konkurrensinriktad. Och 
han har bara en sak i huvudet – att hitta den minst kost-
samma vägen för att nå sina egna mål.

Enligt ekonomisk teori är människan oberoende, självisk, rationell och 
alltid med en önskan om att maximera sin egen nytta; en homo 
economicus.
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Detta fokus på egenintresset och individens nytta har 
bidragit till en rad hållbarhetsproblem. Kanske har det rent 
av medverkat till en befrielse från att behöva ta ansvar? En 
upplevd sådan befrielse, ska tilläggas. Det menar åtmin-
stone Karl Johan Bonnedahl, som skriver att ”jag kan vara 
egoist och samtidigt god, begå sammantaget destruktiva 
handlingar men ändå belönas med framgång, vara ans-
varslös men ändå oskyldig” (Bonnedahl, 2012). 

Det är förstås svårt att i dagens globaliserade värld fullt 
ut överblicka konsekvenserna av sin egen konsumtion eller 
sitt företags verksamhet. De problem som uppstår till följd 
av utsläpp eller alltför hårt nyttjade naturresurser är ofta 
avlägsna i tid och rum. Men det stannar inte med att det är 
svårt att ha överblick. Enligt ekonomisk teori förväntas 
heller inte var och en ta ansvar för mer än sina egna pri-
oriteringar, så länge det hela håller sig inom lagens ramar. 
Enskilda ekonomiska aktörer väntas varken känna till eller 
bry sig om helheten. Företag kan flytta ansvaret till konsu-
mentsidan genom att hävda att man bara producerar det 
som människor efterfrågar, även om det skulle visa sig vara 
farligt ur miljöperspektiv. Konsumenten å sin sida utgår 
nog oftast från att företaget tagit sitt ansvar. Bonnedahl 
(2012) menar att ekonomins fokusering på egenintresset i 
grunden har påverkat de förväntningar på att agera etiskt 
som finns i samhället. 

Med egenintresset som den främsta drivkraften följer 
fler hållbarhetsproblem. Det som är rationellt för individen 
är inte alltid rationellt för samhället. Det kan exempelvis 
vara bekvämt för mig själv att lägga pengarna på drivmedel 
och med bilens hjälp ta mig den korta sträckan till och från 
jobbet. Men när alla människor tar efter vanan att använda 
bilen även på korta sträckor innebär det problem för sam-
hället i stort. Det ger lokala luftföroreningar och bidrar till 
den globala klimatförändringen. Det ger ökad trängsel, 
mer buller, fler trafikolyckor och sist men inte minst ökade 
kostnader för sjukvården när fler drabbas av t.ex. högt blod-
tryck och diabetes till följd av stillasittande. 

Fokuseringen på individens nytta ger också en överpri-
oritering av här och nu. Preferenser, önskemål och – fram-
för allt – betalningsförmågan hos de människor som lever 

här och nu avgör vad samhällets produktionsförmåga ska 
inriktas mot. Det är alltså inte i första hand människors 
grundläggande behov, och ännu mindre behovet av att plan-
era klokt inför framtiden, som avgör vad som ”behöver 
göras”. Marknadens logik är att hitta den minst kostsamma 
vägen och att tjäna pengar på kort sikt. Marknaden reag-
erar bara på signaler i nuet. Den kan aldrig bli förutseende 
och långsiktig.

Att en fullständigt fri marknad innebär problem är 
förstås väl känt. Inom ekonomin används begreppet 
marknadsmisslyckande för att beskriva olika företeelser där 
en fri marknad leder till att resurser inte används på ett sätt 
som är optimalt för samhället som helhet. Vi ska nu gå in 
på det kanske allra mest centrala marknadsmisslyckandet: 
att naturen och dess resurser inte syns i den ekonomiska 
modellen.

Naturen utanför den ekonomiska modellen
Utbud och efterfrågan är två grundläggande begrepp inom 
ekonomisk teori. På en marknad där det råder konkurrens 
kommer priset för en viss vara att bestämmas av jämvikten 
mellan utbudet och efterfrågan. Det finns en rad faktorer 
som avgör denna jämvikt. Från utbudssidan påverkas priset 
av vad det kostar att producera varan men också av sådant 
som hur många aktörer som konkurrerar på marknaden 
och vilka förväntningar företagen har om prisutvecklingen 
i framtiden. Från andra hållet, efterfrågan, påverkas priset 
av konsumenternas inkomstnivå, deras smak och prefer-
enser och av priset på andra varor och tjänster som de skulle 
kunna välja att lägga pengarna på istället.

Problemet är att alla kostnader ofta inte avspeglas i var-
ans pris. Ekonomerna talar om en extern effekt, eller exter-
nalitet, ifall en ekonomisk transaktion inte bara påverkar 
köparen och säljaren utan också en tredje part. Miljögifter, 
föroreningar och andra miljöproblem är allt som oftast ex-
ternaliteter enligt ekonomisk teori. Den som äger en fabrik 
har inte mycket att tjäna på att försöka minska fabrikens 
negativa miljöpåverkan ifall skadorna främst drabbar någon 
annan. De som köper varor och tjänster har heller inte några 
ekonomiska incitament att välja mindre miljöfarliga alter-
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nativ så länge de inte själva drabbas. Kostnaderna för 
miljöförstöring är helt enkelt inte inräknade i priset. Inte 
heller har ekosystemen och de tjänster naturen bjuder på 
något värde i den ekonomiska modellen. Naturen och dess 
resurser betraktas som en oändlig och outtömlig rå-
varukälla och en lika oändlig sopstation. 

Att producera blir i den här modellen synonymt med att 
ta resurser från naturen och omvandla dem till produkter 
för mänskliga ändamål. Naturens egen produktionsförmå-
ga tas det däremot ingen hänsyn till, alltså ekosystemens 
förmåga att förnya och fylla på förrådet av resurser. Att 
pumpa upp olja och erbjuda till försäljning räknas som 
produktion, liksom att hugga timmer från skogen eller ta 
upp fisk från havet. Alla typer av verksamhet som genererar 
varor och tjänster med ett ekonomiskt värde på en marknad 
räknas som produktion. Ändå är skillnaden milsvid mellan 
de nämnda naturresurserna – oljan, timret och fisken – 
med avseende på naturens möjligheter att nyproducera och 
återskapa resursen. Oljan är inte förnybar (även om olja 
visserligen nybildas, men processen tar många miljoner år). 
Både timmer och fisk förnyas däremot. På lång sikt är det 
bara den typen av resurser som kontinuerligt förnyas som 
det mänskliga samhället kommer att kunna leva av. 
Naturens återskapande måste dessutom vara i åtminstone 
samma omfattning och takt som vi förbrukar resurserna. 

Situationen kan liknas med en privatpersons ekonomi, 
där månadslönen är att jämföra med naturens kontinuer-
liga återskapande och personens besparingar på bankkon-
tot är att jämföra med naturens kapital. Under en kort tid 
kan personen leva i lyx genom att tömma sitt bankkonto, 
men i långa loppet är det den löpande inkomsten, lönen, 
som ska stå för brödfödan. Modern ekonomi ser annor-
lunda på saken. I kalkylen räknas varken lön (naturens 
kontinuerliga återskapande) eller besparingar (naturens 
kapital) med. Endast hastigheten på uttaget från kontot 
räknas, i form av att råvaror omvandlas till produkter med 
ett ekonomiskt värde på marknaden. Det vi människor gör 
nu, när vi i rasande takt tömmer haven på fisk, hugger ner 
urskogar eller dammsuger jordskorpan på icke förnybara 
resurser, bidrar till att vi kan producera massor av billiga 

varor just nu men äventyrar våra möjligheter till fortsatt 
välfärd i framtiden. Dessvärre syns inte de utarmade eko-
systemen och tömda oljefälten som minusposter i den ekon-
omiska redovisningen – varken i nationalräkenskaperna 
eller i företagens bokföring.

På liknande sätt som med överutnyttjade ekosystem är 
det vanligt med externaliteter i form av sociala och häl-
somässiga effekter. De människor som producerar många 
av våra konsumtionsvaror, ofta i fattiga länder med bri-
stande arbetsmarknadslagstiftning, får betala ett högt pris 
genom krävande, smutsiga och hälsofarliga arbetsuppgifter 
till låg betalning. Men inte heller detta syns i prislappen för 
själva varan, och både säljaren och köparen av varan tjänar 
på ordningen. ”Andra människors hälsa är ’ingen anledn-
ing’ i en normal ekonomisk beslutssituation”, som 
Bonnedahl skriver (2012).

Nu finns det som tur är metoder för att förmå 
marknadens aktörer att ta hänsyn till de externa effekterna. 
Genom lagstiftning, skatter, avgifter eller subventioner kan 
man få en situation där konsumenten får betala det verkliga 
priset. Man säger då att de externa effekterna blir internal-
iserade. I praktiken har det dock visat sig svårt att identifiera 
effekterna, att översätta dem till ekonomiska storheter och 
att internalisera dem i ekonomin, speciellt när globaliser-
ingen gett ett allt större avstånd mellan orsak och verkan. 
Mer om möjligheter och utmaningar kring detta i kapitel 8.

Tillväxt ses alltid som positivt 
Ekonomisk tillväxt har mer än något annat begrepp kommit 
att dominera den moderna ekonomin. Tidigare i historien 
var ekonomer i större utsträckning inriktade på andra, mer 
fundamentala mål, och tillväxt av samhällets produktion 
kunde ingå som ett medel för att nå målen. Idag tycks ekon-
omisk tillväxt ha blivit själva målet. Vad som ska växa, och 
varför, behöver oftast inte ens diskuteras. Vi ska ägna hela 
den andra delen av rapporten (kapitel 3-6) åt att diskutera 
tillväxtens dilemman, men vill här ge en kort introduktion. 

Globaliseringen, industrialiseringen, marknadse-
konomins intåg och den ekonomiska tillväxt som blivit 
följden har varit en framgångssaga utan dess like. 
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Utvecklingen har fört med sig tekniska innovationer, ökad 
produktionskapacitet, medicinska framsteg och en allt 
snabbare spridning av kunskap och idéer. I förlängningen 
har detta bidragit till ökad materiell välfärd och bättre 
hälsa för miljarder människor runt om i världen. De flesta 
människor är idag friskare och lever längre än någonsin 
tidigare under historien. Vi har bättre utbildning och större 
möjligheter att välja ledare och påverka politiska beslut än 
tidigare. Även i länder med ogynnsamma ekonomiska 
villkor har många människors hälsa och utbildningsnivå 
förbättrats. Det här skriver vi inte i syfte att nyansera all 
den kritik mot tillväxtparadigmet som snart ska komma, 
utan för att det är sant. Krökta ryggar har rätats, kuvade liv 
har bytts mot frihet.

Vi ska också redan här understryka att jakten efter bät-
tre tillväxtsiffror på intet sätt ensamt är orsaken till att 
människan idag är på kollisionskurs med naturen. Det är 
en del i ett större skeende som pågått under en längre tid, 
men påtagligt accelererat under senare generationer. 
Industrialismens processer, drivna av krafter från naturens 
fossila kapital, var igång redan innan begreppet BNP myn-
tades. Och globaliseringen, med spridning av information 
och genetiskt material mellan världsdelar, var i rullning 
redan innan industrialismen. Dessa processer skulle ha 
haft potential att driva tillväxt och skapa hållbarhetsprob-
lem även utan att tillväxten i sig var ett mål. Ändå ser vi 
frågan om ekonomisk tillväxt och det sätt begreppet styr 
samhället som helt centrala delar för att hitta en hållbar väg 
framåt från den situation vi befinner oss i idag.    

Ekonomisk tillväxt brukar definieras som den årliga 
ökningen av ett lands bruttonationalprodukt, BNP. 
Bruttonationalprodukten är ett mått på värdet, eller priset 
vid utbytet på marknaden, av den sammanlagda produk-
tionen inom en nation. Men omvänt kan BNP också an-
vändas för att beskriva konsumtionen, då produktionen 
och konsumtionen i allmänhet har samma värde. Ju mer 
som produceras desto större utrymme att konsumera.

Regelbundna mätningar av BNP kom igång under de-
pressionen på 1930-talets, och ökad BNP har varit ett of-
ficiellt mål för politiken i många västländer sedan 1950-

talet (Malmaeus, 2013). BNP används inte minst som ett 
mått på ett lands ekonomiska kapacitet. BNP mäter omsätt-
ningen, den ekonomiska aktiviteten, i ett land. Det säger 
däremot ingenting om produktionens ursprung och inne-
håll, och ännu mindre om den nytta den bidrar med. Kritik 
har funnits länge mot att detta omsättningsmått används 
som ett välfärdsmått. Värdet av livsmedel, byggnationer och 
kläder räknas in på samma sätt som värdet av brottsmålsu-
tredningar, ambulanstransporter, reparationer av förstörda 
tillgångar eller krigsmateriel. Dessutom ingår värdet av allt 
det som sker utanför den formella ekonomin – matlagning, 
städning, barnuppfostran – inte i BNP. En produkt av hög 
kvalitet som håller och håller år efter år, och fyller den funk-
tion den var ämnad för, lämnar heller inga större spår i 
BNP-statistiken. Den är snarast ett hot mot tillväxten. För 
att vara en lyckad tillväxtprodukt bör den istället gå sönder 
eller bli omodern så snabbt som möjligt, så att den kan ersät-
tas med en ny produkt som kan utbytas för ett nytt pris på 
marknaden. 

Trots dessa brister i själva måttet är det helt uppenbart 
att ekonomisk tillväxt med ökad produktion har kunnat 
lösa många olika typer av problem i samhället. Tillväxt har 
helt enkelt gett ökade materiella möjligheter. I många länder 
är ekonomisk tillväxt fortfarande avgörande för att kunna 
lyfta människor ur fattigdom och svält.

Men vad tillför tillväxten i ett land som Sverige idag när 
vi redan har ett materiellt överflöd? Sveriges ekonomi har 
vuxit med ganska precis hundra procent sedan 1980 
(Malmaeus, 2013). Vi har alltså blivit dubbelt så rika på bara 
lite drygt trettio år. Har vi också fått en bättre tillvaro? Det 
beror förstås på vem vi frågar och hur vi ställer frågan. 
Under de här trettio åren har arbetslösheten mer än fördub-
blats. Nedskärningar har präglat både skolan och omsorgen. 
Trots vårt materiella överflöd – många av oss tycks ha råd 
att låta sig översvämmas av konsumtionsvaror – verkar inte 
den ökade produktiviteten leda till bättre möjligheter att 
prioritera det som skulle möta våra faktiska behov, som 
skola eller barn- och äldreomsorg. Våra politiker undviker 
oftast att förklara hur det hela hänger ihop. Vi ska göra ett 
försök senare (se kapitel 6).
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Inte heller har den fördubblade rikedomen gjort oss sven-
skar lyckligare. Forskning visar att graden av lycka och 
tillfredsställelse inte följer med uppåt i samma takt som 
den ekonomiska utvecklingen efter att ett land uppnått en 
viss BNP-nivå. Vissa forskare menar att det för varje sam-
hälle finns en tröskel där ekonomisk tillväxt inte längre 
tillför några mervärden. En allt större del av varje extra 
slant måste användas till att lösa problem som beror på 
själva tillväxten, till exempel välfärdssjukdomar, trafik-
problem och miljöförstöring. 

Mest problematiskt är att pressen på naturen blir allt 
större i takt med att storleken på de ekonomiska aktiv-
iteterna växer. Överexploateringen har gjort att många 
viktiga processer och funktioner i naturen nu är hotade, 
t.ex. klimatsystemet och storskaliga ekosystem på land och 
i haven. De flesta bedömare är eniga om att konventionell 
tillväxt, som den sett ut hittills, inte är hållbar i längden.   

Trots detta fortsätter vi i Sverige, liksom i andra rika 
delar av världen, att sätta ekonomisk tillväxt som ett över-
ordnat mål för utvecklingen. Varför? Orsaken är nog i 
grund och botten att ett par hundra år av ständig tillväxt, 
i Sverige och i omvärlden, har gjort oss beroende. När till-
växten uteblir drabbas samhället av finansiella kriser, vi-
kande investeringar, inflation, stigande arbetslöshet och 
omintetgjord framtidsplanering (se kapitel 5). Hela sys-
temet är byggt kring förväntningar på fortsatt tillväxt. Det 
skulle falla ihop om många av oss plötsligt kom på att vi 
inte ville fortsätta att ständigt öka vår konsumtion. Så länge 
detta gäller är våra politiker antagligen så illa tvungna att 
fortsätta stimulera tillväxten.

 
Resurser ses som utbytbara
Inom ekonomin används ordet kapital för att beskriva olika 
former av resurser som vi kan använda oss av eller som 
hjälper oss på olika sätt. Realkapital är sådant vi människor 
byggt och konstruerat, som vägar, byggnader, fordon och 
maskiner. Finansiellt kapital är pengar eller andra finan-
siella tillgångar som t.ex. kan investeras i realkapital eller 
lånas ut mot ränta. Humankapital beskriver de mänskliga 
resurser som kan användas för ekonomisk aktivitet, som 

utbildning, kunskap, färdigheter och teknologi. 
Naturkapital används för att beskriva den naturmiljö vi 
lever i och som innehåller både fysiska resurser som min-
eraler, jord och färskvatten och som förser oss med olika 
nyttoprocesser som fotosyntes, pollinering, nedbrytning av 
avfall etc.

I ekonomisk teori förutsätts oftast att de olika resurserna 
är utbytbara. Om en resurs minskar kan det kompenseras 
genom att andra resurser ökar i värde. Det är därför, enligt 
teorin, ingen fara ifall det uppstår brist på en viss resurs i en 
marknadsekonomi. När en bristsituation uppstår stiger 
priset på resursen, vilket driver fram en utveckling av nya 
sätt att utvinna resursen eller material och tekniker som kan 
ersätta den gamla resursen. En resurs kan därför aldrig ta 
helt slut. Teorin om utbytbarhet stämmer ofta. Ett material 
kan ersättas med ett annat, t.ex. trä med plast. Arbetskraft 
kan ersättas med maskiner. Med ny kunskap (humankapi-
tal) kan användningen av kol och olja (naturkapital) ersättas 
med vindkraft och solceller (realkapital). 

En tidig och mycket uppmärksammad kritik mot till-
växtsamhället var Romklubbens skrift Tillväxtens gränser 
från 1972. Där argumenterade man för att exponentiell 
tillväxt var omöjlig på en ändlig planet, och satte fokus sär-
skilt på att vissa ändliga råvaror, som olja, koppar, uran och 
aluminium, skulle ta slut med en ekonomisk kollaps som 
följd om världsekonomins resurshunger fortsatte att växa i 
samma takt som dittills. Rapporten blev hårt kritiserad, 
ibland förlöjligad, av tongivande ekonomer. Till vissa delar 
fick rapportens kritiker rätt; trots att världens telefonisys-
tem fortsatte att byggas ut tog inte kopparfyndigheterna 
slut. Ny teknik i form av fiberoptik och mobil telefoni kom 
att ersätta koppartråd i telefonledningarna. 

Problemet är bara att mycket av det vi är beroende av i 
naturen inte går att ersätta, oavsett vilka andra värden vi 
skapar. Hit hör processer som reglerar klimatet, tillgången 
till färskvatten, bördig jordbruksmark, pollinering och 
många andra biologiska resurser. Fiskeindustrin används 
ofta som ett exempel för att visa detta (se t.ex. Larsson et al., 
2011). För att fiska behövs fisk i havet (naturkapital), kun-
skap om hur fisken ska fångas (humankapital) och fångs-
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tredskap i form av båtar och nät (realkapital). Oavsett vilka 
värden fiskeindustrin bygger upp genom t.ex. ny kunskap 
om fångstmetoder och investeringar i bättre fångstredskap 
kan det aldrig kompensera för en situation där man över-
fiskat så att fiskbeståndet kollapsat. 

Ofta är redan en begynnande knapphet detsamma som 
en katastrof när det gäller naturens resurser. Risken är näm-
ligen att hela ekosystemet är i gungning när det uppstått 
brist på en viss art eller resurs. Då hjälper det inte ifall 
marknadsekonomin klarar att förse människor med en 
alternativ produkt. När ett helt ekosystem kraschar blir 
konsekvenserna mycket mer långtgående än att bara gälla 
den aktuella resursen, och det kan visa sig vara omöjligt att 
vrida tillbaka klockan.

Dagens globala marknad riskerar också att på ett effek-
tivt sätt maskera begynnande bristsituationer. Eftersom 
råvaror och produkter kan transporteras över hela klotet 
kan en oersättlig resurs minska i en region utan att det 
märks. Bördig jord kan utarmas genom överutnyttjande

utan att det behöver bli brist på mat eftersom livsmedel 
istället kan importeras till regionen. I tidigare kulturer hade 
bristen blivit uppenbar och lett till antingen en kollaps eller 
utveckling av nya bruksmetoder. På den globala marknaden 
behöver inga symtom på resursbrist uppstå förrän den plöts-
ligt drabbar på global skala och då rimligen blir mycket 
svårhanterlig.

Sammanfattningsvis – den konventionella ekonomins 
principer, mål och praktiker är ett viktigt skäl till de 
miljökriser vi står inför. Modellen förutsätter att vi alla vill 
maximera vår egen nytta, att framtiden är mindre värd än 
nuet, att jordens resurser är obegränsade och att allt är ut-
bytbart. Givetvis finns olika grenar inom ekonomiämnet 
som har alternativa synsätt på de här frågorna, men här är 
inte platsen för en fördjupning. För en förtjänstfull in-
troduktion till ekologisk ekonomi se boken Hållbar utveck-
ling och ekonomi inom planetens gränser (Larsson et al., 
2011). 
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2. En ekonomiserad tillvaro

”Människans integritet är hotad av den nya världen av kö-
pande och säljande. Förmodligen har ingen tid efter slaveri-
ets upphävande så hotat att förvandla oss till objekt på en 
marknad. Och naturligtvis är det svårast för de unga. 
Utseende, märken, bostadsort, yrke; internet lägger sitt nät 
över världen med tiotusentals livsstilar. Vem är jag? Vad har 
jag för ärende på jorden?”
(Martin Lönnebo)

  
I orden ovan av Martin Lönnebo, författare och biskop 
emeritus, ställs frågor som varit aktuella för alla människor 
i alla tider. Vem är jag? Vad vill jag göra med mitt liv? Men 
texten fångar också hur människors liv i vår tid påverkas 
av den ekonomiska ordningens logik. Dess inflytande i 
samhället och över enskilda människors val tycks ha bliv-
it allt större, och det ekonomiska tänkandet tycks ha ex-
panderat på bekostnad av annat i vår tillvaro. Skeendet 

gäller alla nivåer; allt ifrån den övergripande sam-
hällsutvecklingen ner till medvetandet hos oss enskilda 
individer. Bonnedahl (2012) och många andra pratar om en 
tilltagande ekonomisering av samhället. 

Några exempel, från det stora till det lilla: Sektorer som 
tidigare har planerats och drivits på annat sätt, t.ex. utbild-
ning, sjukvård, omsorg och kultur, har kommersialiserats 
och marknadsorienterats. Högtider som tidigare varit re-
ligiösa eller privata angelägenheter kretsar nu istället till 
stor del kring konsumtion. Barnfamiljen har ersatt skog-
sutflykten som lördagsnöje med ett besök på köpcentrat. 
Till och med vårt språk har påverkats. Uttryck som att ”in-
vestera i sina barn”, ”bygga upp ett förtroendekapital”, 
”marknadsföra sin idé” eller ”dags att börja leverera” visar 
hur ett språkbruk som är nära förknippat med ekonomiska 
värderingar nu har blivit vårt vardagsspråk. 

...dags att börja 
leverera...

...investera i 
sina barn...

...marknadsföra
min idé...

...bygga upp ett 

förtroendekapital...

Foto: Mstyslav Chernov, Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 Unported License     
Vårt vardagsspråk är fullt av uttryck som är från början är ekonomiska facktermer. Ett tecken på en tilltagande ekonomisering av vår tillvaro?
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Kanske måste vi människor rentav, som citatet i ingressen 
antyder, själva förvandla oss till varor för att få en plats på 
marknaden? Den polsk-brittiske sociologen Zygmunt 
Bauman (2008) ger en rad träffande exempel på detta och 
skriver t.ex. om hur det gäller att visa sig konkurrensk-
raftig och innovativ för att framstå som attraktiv på arbets-
marknaden, och hur den som vill lyckas i det socialiser-
ingsspel som pågår på nätet måste fånga uppmärksamheten 
och visa upp sina kvaliteter. Bauman skriver att ”alla kat-
egorierna av människor, som skenbart är så olika, lockas, 
drivs eller tvingas till att lansera en attraktiv och begärlig 
vara och därmed till att anstränga sig så mycket de kan och 
med hjälp av de bästa medel som står till deras förfogande 
för att öka marknadsvärdet på de varor de säljer. Och den 
vara de uppmanas att bjuda ut, marknadsföra och sälja är 
sig själva” (Bauman, 2008).

Konkurrenstänkande och marknadsutbyten har helt 
enkelt blivit en allt mer central del av människors vardag 
och en norm för samhället i stort. Bonnedahl (2012) menar 
att värden som inte kan kvantifieras och prissättas och på 
så sätt göra avtryck på en marknad har trängs undan. 
Livssfärer som gemenskap, socialt engagemang, estetik, 
andlighet och moral har fått lämna plats för individualism, 
materialism, konkurrens och konsumtion. 

Ekonomiseringen förändrar inte bara människors var-
dag, den innebär också ett hinder i vår strävan att nå en 
hållbar utveckling. Insikterna om att vår livsstil på sikt 
förstör planeten borde rimligen leda till att vi var och en 
började förändra våra beteenden i miljövänlig riktning. 
Men det gör vi uppenbarligen inte, åtminstone inte i till-
räcklig omfattning. Varför? Jo, våra beteenden är till stor 
del en konsekvens av den sociala miljön runt omkring oss 
och de normer som råder i samhället. 

Vi lever i ett samhälle där konsumtion mer och mer 
blivit ett sätt att markera sin identitet, jämföra ekonomisk 
status med andra och få tillträde till olika sociala samman-
hang. En stor del av konsumtionen drivs av sådan sta-
tuskonkurrens. Det hävdas åtminstone i den uppmärksam-
made boken Jämlikhetsanden (Wilkinson & Pickett, 
2009/2011). Den som har råd att köpa en dyr bil, resa långt 

bort på semestern eller bygga om verandan till en inglasad 
vinterträdgård sänder starka signaler till omvärlden. Det 
gäller att hålla avstånden i statustrappan och helst knappa 
in på dem man har ovanför sig. Wilkinson och Pickett skriv-
er att de flesta av oss troligen inte upplever denna sta-
tuskonkurrens som en tävlan utan snarare som ett slags 
försvar: ”höjer vi inte vår standard kommer vi på efterkälk-
en och allt börjar verka så sjaskigt, ynkligt och urmodigt”.

Men ligger det då inte i människans natur att konkur-
rera med ägodelar? Till viss del, absolut! Lusten att förvärva, 
och inte minst instinkten att härma andra, är djupt grun-
dade i vår biologi. Samma sak när det gäller våra grundläg-
gande mänskliga behov. Som biologisk varelse har männi-
skan inte förändrats nämnvärt sedan våra förfäder levde 
som jägare och samlare för tiotusentalet år sedan, därför 
finns det anledning att tro att våra grundläggande behov 
– fysiologiska, psykologiska och existentiella – är desamma 
då som nu. Den materiella försörjningen måste tillgodoses, 
men för att må bra behöver vi också känna mening, identitet, 
delaktighet, och frihet. 

Det vi i vardagen betraktar som behov är många gånger 
egentligen olika sätt att tillgodose de grundläggande be-
hoven. När vi sneglar på grannar och kompisar blir vi över-
tygade om nya behov av produkter och tjänster. I annonser, 
tv-reklam, helgbilagor, inredningstidningar och resereport-
age; överallt nås vi av samma budskap om att det är genom 
konsumtion vi ska bli nöjda och lyckliga. Staten bidrar från 
flera håll, dels genom arbetslinjens instrument för att få oss 
att arbeta mer och på så sätt få bättre råd, och dels genom 
skattesänkningar och subventioner som ska stimulera oss 
att konsumera. Och det gör vi. 

Vi konsumerar inte bara för att på bästa sätt bli mätta, 
klä oss eller få tak över huvudet; allt oftare är konsumtionen 
i sig själva målet. Somliga varor köper vi för dess sociala 
värdes skull mer än för att de är användbara. Ungdomar 
som vill berätta om sig själva på internet beskriver i text och 
bild, dag för dag, vilka inköp de gjort. Vi shoppar som un-
derhållning och för att fördriva tid. I vår kultur idag har 
konsumtionen uppenbarligen kommit att användas för att 
tillgodose många fler mänskliga behov än de rent materi-
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ella; behov som mening, identitet och frihet. Och antagligen 
är denna kultur både naturlig och helt nödvändig ifall sam-
hället ska lyckas fortsätta på den inslagna vägen: jakten på 
evig tillväxt. Ju oftare vi kan konsumera dess bättre funger-
ar det ekonomiska systemet.

Vårt ekonomiska system är ju en social konstruktion och 
det borde därför i någon mån vara en avspegling av män-
niskans sätt att vara. Och den ekonomiska ordningen beja-
kar som sagt delar av vår mänskliga natur. Det är helt 
naturligt att vilja bygga ut huset, inte att vilja förminska det. 

Men vår tids enorma fokus på individen, företagens fixering 
vid nästa kvartalsrapport och hela samhällets strävan efter 
ständig tillväxt är knappast bara symtom på underliggande 
mänskliga värderingar som kortsiktighet, egoism och brist 
på ansvar. Tvärtom tror vi att ekonomiseringen av vårt sam-
hälle bidragit till att förstärka den här typen av värderingar. 

Vår mänskliga natur rymmer förstås en stor repertoar 
av beteenden, från egoism och individualism till altruism 
och solidaritet, och vi tror att ekonomiseringen bidragit till 
att förstärka de förstnämnda och hålla tillbaka de senare.
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Del II: Tillväxtens dilemman

Moores lag används ofta som ett exempel på de tekniska 
framstegens möjligheter. I en tidningsartikel år 1965 förut-
spådde Gordon Moore, senare en av företaget Intels grunda-
re, framtiden för datorkretsar av kisel. Moores lag, som 
förutsägelsen senare kom att kallas, visade sig stämma 
förvånansvärt väl. Den beskriver hur antalet transistorer 
som får plats i en integrerad krets växer exponentiellt. Sedan 
lång tid tillbaka har utvecklingen varit så snabb att antalet 
transistorer som får plats på en viss yta har dubblerats på 
bara 24 månader! Och med detta datorers beräkningska-
pacitet. Med en sådan förbättringshastighet kan väl inget 
hinder vara för stort? Men man kan också se på utvecklin-
gen ur ett annat perspektiv. Genom den formidabla effek-
tiviseringen har tekniken blivit enormt mycket mer attrak-
tiv. Datorerna har blivit många fler, de används allt oftare, 
den sammantagna elförbrukningen hos it-utrustning har 
ökat snabbt och allt mer elektronikskrot har genererats. 

Moores lag ger en indikation om svårigheterna med att 
omsätta tekniska framsteg i minskad miljöbelastning: en 
förbättring gör ofta en vara attraktivare så att konsumtionen 
av varan ökar (fler och snabbare datorer), den bidrar till 

generell ekonomisk tillväxt (effektivare datorarbete) och 
därigenom, via ökat ekonomiskt utrymme, möjlighet till 
ökad konsumtion av helt andra produkter med ny tillkom-
mande miljöbelastning. Moores lag – en välkänd sinnebild 
för teknikens nästan obegränsade möjligheter – skulle lika 
gärna kunna lyftas fram som ett typexempel på hur effek-
tivisering ofta i slutändan leder till ökad konsumtion och 
miljöbelastning, genom återkopplingsmekanismer som de 
nyss beskrivna.

Den följande delen av rapporten ska beskriva sambanden 
mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan. Vi kommer 
att peka på tillväxtens ekologiska sidoeffekter och på risken 
att naturens förmåga att återskapa resurser sänks om vi 
nyttjar naturkapitalet för hårt. Vidare ska vi redogöra för 
ett antal faktorer som gör att ekonomisk tillväxt trots allt 
fortsätter att vara ett överordnat ekonomiskt mål. Sist – men 
kanske viktigast – kommer ett kapitel där vi genom att 
beskriva olika återkopplingsmekanismer, historisk statistik 
och teorier kring bland annat tjänstetillväxt vill syna vår 
tids stora dröm: drömmen om grön tillväxt. 

Gordon Moore, myntare av Moores lag.
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3. Tillväxt med ekologiska sidoeffekter

Tillväxt och miljöpåverkan 
Det finns inte något entydigt, enkelt samband mellan ekon-
omisk tillväxt och miljöpåverkan. I Världsbankens årsrap-
port från 1992 presenterades ett antal diagram som beskrev 
sambanden mellan miljökvalitet och ekonomisk tillväxt. 
För flera typer av utsläpp, särskilt svavel, tycktes sambandet 
se ut som ett upp och nervänt ”U”. Den typen av kurva 
skulle senare komma att kallas miljökuznetskurva efter den 
amerikanske ekonomen Simon Kuznets (se t.ex. Larsson et 
al., 2011). Kurvan beskriver hur ett land i början av sin ekon-
omiska utveckling har liten industriell verksamhet och där-
för mycket små utsläpp. När ekonomin växer och BNP ökar 
kommer även utsläppen att öka. Men efter en viss BNP-nivå 
tenderar utsläppen åter att minska (se figur 1). Orsakerna 
är flera. Den tekniska utvecklingen leder till bättre ren-
ingsmöjligheter och resurssnålare produktion. Hög BNP 
gör också att landet har råd att lägga mer pengar på miljöåt-
gärder, och att människor i allmänhet blir allt mer villiga 
att betala för bättre miljökvalitet när de blir rikare.

I vissa sammanhang stämmer teorin bakom miljökuznet-
skurvan. Lokala miljöproblem, som förorenad luft och 
förorenat vatten, minskar som regel när de materiella 
villkoren i ett land förbättras. Men samtidigt har BNP-
ökningar, åtminstone historiskt sett, alltid varit förenade 
med ökade flöden av energi och resurser. Växande konsum-
tion har genererat allt mer koldioxidutsläpp och krävt allt 
mer av vattenresurser, odlings- och betesmark, skogsmark 
och marina resurser. De negativa konsekvenserna har dock 
inte i första hand varit synliga i närmiljön utan i helt andra 
delar av världen. Rika länder har haft förmånen att ex-
portera problemen. Ser man till den totala miljöbelastnin-
gen, genom att beräkna det så kallade ekologiska fotavtry-
cket, ser man att rika länder har stora fotavtryck (Larsson 
et al., 2011).

Det finns inget land som lyckats kombinera hög BNP 
med ett litet fotavtryck. För många typer av miljöbelastning 
gäller uppenbarligen inte miljökuznetskurvan. För en lång 
rad faktorer, särskilt sådana som påverkar den globala 
miljön som utsläpp av växthusgaser, förlust av biologisk 
mångfald och negativ påverkan på marina ekosystem, ser 
man att den ekonomiska tillväxten går hand i hand med 
ökad miljöbelastning. Den starka kopplingen mellan ett 
lands BNP och utsläppen av växthusgaser illustreras i figur 2.

Figur 1. Miljökuznetskurvan beskriver sambandet mellan genomsnittlig 
inkomst och miljöpåverkan i ett land. Teorin bakom kurvan är att 
miljöbelastningen ökar när ett lands industrialisering påbörjas men avtar 
senare när landet blivit rikare och övergått till renare produktion och 
ökad andel tjänstekonsumtion. Sambandet stämmer för vissa typer av 
miljöproblem, ofta med lokal påverkan.
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Figur 2. Sambandet mellan länders konsumtionsrelaterade växthusgasutsläpp och BNP per capita. Siffrorna gäller för 2001, data för 
växthusgasutsläpp respektive BNP är hämtade från två olika källor och sammanställda i Naturvårdsverkets rapport nr 6458 (Holmberg et al., 2011). 
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Planetens gränser är överskridna
Vår planet har fysiska gränser som vi måste hålla oss inom, 
annars minskar möjligheterna till social och ekonomisk 
utveckling på sikt. Det finns allt mer som pekar på att vi 
redan kommit till ett läge där människans aktiviteter över-
träder ett antal kritiska gränser, vilket riskerar att få 
katastrofala konsekvenser. I maj 2013 uppmättes för första 
gången en koldioxidhalt i atmosfären på över 400 ppm, en 
ökning med 40 procent sedan förindustriell tid. De senaste 
vetenskapliga rapporterna från FN:s klimatpanel IPCC, 
hösten 2013 och våren 2014, befäster allvaret i klimatfrågan 
och visar hur bråttom det är att ställa om. Man konstaterar 
att det är ”extremt sannolikt” att vi människor är den störs-
ta orsaken till den globala uppvärmningen sedan 1950 
(IPCC, 2013). Atmosfären och världshaven har blivit var-
mare, havsnivåerna har stigit och mängden snö och is har 
minskat. En snabbt stigande koldioxidhalt är dock bara ett 
i raden av symtom på människans växande efterfrågan på 
energi och andra resurser. Det finns ett stort antal veten-
skapliga rapporter som visar hur överexploaterade plan-
etens resurser är och vi ska här kort uppmärksamma två av 
dem.

År 2005 presenterade FN den största studien någonsin 
av världens ekosystem (Millennium Ecosystem Assessment, 
2005). Forskare från nästan hundra länder hade undersökt 
tillståndet hos de ”gratistjänster” som naturen bjuder på 
och som vi är beroende av för vår överlevnad, t.ex. tillgån-
gen till färskvatten, havens förmåga att producera fisk, 
luft- och vattenrening och insekters pollinering av grödor. 
Man fann att över 60 procent av dessa så kallade ekosystem-
tjänster idag nyttjas ohållbart eller är på väg att förstöras. 

Ett helt nytt sätt att beskriva hur människan påverkar 
olika globala processer presenterades 2009, i ett interna-
tionellt forskningsprojekt som leddes av svenska forskare. 
Man identifierade nio globala processer som, ifall de påver-
kas i för stor utsträckning, kan skapa oacceptabla och kan-
ske oåterkalleliga miljöförändringar för mänskligheten. 
Därefter beräknade man gränsvärden som borde respek-
teras för att minska risken för sådana globala förändringar. 
Enligt analysen har gränsvärdena för tre av processerna – 

växthusgaser i atmosfären, förlust av biologisk mångfald och 
tillförsel av gödande kväve till hav och land – troligen redan 
passerats (se figur 3). Forskarna slog också fast att de nio 
processerna är starkt sammankopplade. Om ett gränsvärde 
passeras äventyras även möjligheterna att hålla sig inom 
säkra nivåer för de andra (Rockström et al., 2009). 

Risken med att överskrida dessa systemgränser är att 
man når en tröskel där hela systemet plötsligt skiftar och 
markant ändrar karaktär. Tröskeleffekter har observerats i 
många mindre system men ännu inte i global skala. Ett ex-
empel är Östersjön som övergick från ett näringsfattigt till-
stånd med syrerika bottnar och rikligt med torsk till ett 
övergött tillstånd med syrefattiga bottnar, lite torsk och 
återkommande algblomning. Skiftet kom plötsligt, år 1989, 
men hade föregåtts av årtionden med övergödning, utfiskn-
ing och stigande temperaturer. När ett systemskifte väl har 
skett går det som regel inte att backa bandet genom att min-
ska belastningen till tidigare tröskelnivåer. Det nya jämvik-
tsläget har sina egna stabiliserande mekanismer och sina 
egna nya trösklar (Rockström & Klum, 2012).

År 1989, efter årtionden av ökande miljöbelastning, passerade Östersjön 
plötsligt en tröskel och övergick till ett övergött tillstånd med syrefattiga 
bottnar, ont om torsk och återkommande algblomningar. Genom att 
respektera nio globala systemgränser kan vi undvika att liknande 
tröskeleffekter sker i de globala systemen.
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Perioden efter den senaste istiden anses ha präglats av en 
unik stabilitet vad gäller många kemiska, fysiska och biolo-
giska faktorer, utan tidigare motstycke i jordens historia. 
Den unika stabiliteten, som exempelvis bjöd på en global 
temperatur som aldrig varierade mer än plus minus en grad, 
anses ha lagt grunden för att människan kunde börja bruka 
jorden. Detta banade väg för framväxten av de första civi-
lisationerna och i förlängningen också vår moderna ekono-

mi. Stabiliteten är nu hotad, inte bara av klimatförändrin-
gar utan av en stigande miljöbelastning på många olika 
fronter. Figur 3 illustrerar det säkra manöverutrymmet för 
mänskligheten, de planetära gränser som inte bör överskri-
das om vi ska vara säkra på att behålla stabiliteten i de globa-
la systemen (Rockström & Klum, 2012; Rockström et al., 
2009).

Figur 3. Nio globala processer har identifierats som avgörande för att säkra stabila förhållanden på jorden, och gränsvärden finns 
föreslagna för sju av dem. Systemgränserna är illustrerade som jordglobens ytterlinje och anges med siffervärden i figuren. Dessa bör inte 
överskridas om vi ska säkra stabila förhållanden på planeten. Staplarna representerar det uppskattade tillståndet för respektive variabel 
(centrum av jordgloben motsvarar den förindustriella nivån). Gränserna för klimatförändring, tillförsel av gödande kväve och förlust av 
biologisk mångfald är redan överskridna (figuren är modifierad efter Rockström et al. 2009).
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Det råder alltså ingen tvekan om att planetens resurser är 
överexploaterade, men vad orsakar störst miljöbelastning, 
antalet människor eller deras sätt att leva? Ibland har ”be-
folkningsexplosionen” stått i fokus som förklaring till 
miljö- och resursproblem, andra tider har man pekat på 
”konsumtionsexplosionen”. Både fler människor och ökad 
konsumtion per individ bidrar förstås till ökad belastning, 
men utvecklingen framöver för de båda faktorerna tycks 
se rätt olika ut. Födelsetalen i världen har sjunkit över tiden, 
från i snitt runt fem barn per kvinna på 1950-talet till 2,6 
år 2010, och fler än sjuttio av världens länder har idag lägre 
födelsetal än två, vilket betyder att befolkningen i dessa 
länder kommer att minska på sikt (Wijkman & Rockström, 
2011). 

Globalt sett fortsätter befolkningen ändå fortfarande att 
öka, men i långsammare ökningstakt än tidigare. Den se-
naste prognosen från FN pekar på en ökning från dagens 
7,2 upp till 9,6 miljarder år 2050 (United Nations, 2013) 
vilket är en ökning med omkring 30 procent. Men under 
samma period, givet att den ekonomiska tillväxten fortsät-
ter i oförminskad takt, skulle BNP per person öka till 2,7 
gånger dagens nivå, en ökning med hela 170 procent 
(Sanne, 2007). Sett ur det perspektivet är alltså konsum-
tionsexplosionen en mycket kraftfullare faktor än befolk-
ningsexplosionen. Befolkningsfrågor kan självklart inte 
förringas; de är och förblir viktiga. Oavsett vilket miljö- 
eller resursproblem vi ser på blir problemen svårare att 
tackla ju större befolkningen blir. Men där vi står just idag 
och blickar mot vår närmaste framtid behöver vi också se 
att en ökande konsumtion per person ser ut att bli den klart 
mer betydande faktorn av de två. 

Det är inte bara antalet människor och deras köpkraft 
som bestämmer den samlade belastningen på naturen. 
Även den teknik som används avgör. På 1970-talet presen-
terades en formel för att beskriva miljöpåverkan: I=P x A x 
T (eller kortare IPAT). Den totala miljöpåverkan (impact) 
är lika med antalet människor (population) gånger den 
ekonomiska aktiviteten per person (affluence) gånger den 
teknik som används för att producera varor och tjänster 
(technology). Stora förhoppningar har knutits till den sista 

faktorn, d.v.s. att allt bättre och intelligentare teknik ska lösa 
miljö- och resursproblemen. Bara för att det funnits ett 
starkt samband mellan ekonomisk tillväxt och ökad 
miljöpåverkan historiskt sett behöver det ju inte innebära 
att det måste se ut så också i framtiden. Allt fler pratar där-
för om grön tillväxt. Förutsättningarna för detta ska vi 
utreda strax. 

Skuld- och finanskriserna - reaktioner på en resurskris?
De tidiga tillväxtkritikerna riktade, som vi tidigare beskriv-
it, störst intresse mot koppar och andra ändliga råvaror som 
man trodde skulle ta slut ifall ekonomin fortsatte att växa. 
Idag ser vi att belastningen på de levande systemen – utar-
mningen av ekosystemtjänster och överexploateringen av 
förnybara resurser – utgör ett än mer påtagligt hot mot 
framtidens välfärd. Men det är fortfarande ett faktum att 
de material vi gräver upp ur jordskorpan inte är oändliga. 
Det finns ett antal viktiga, icke förnybara resurser som är 
svåra att ersätta, och där analyser pekar mot att utvinningen 
relativt snart kan komma att plana ut och börja minska. Inte 
minst gäller detta en rad sällsynta metaller som finns i da-
torer, mobiltelefoner, elbilsbatterier och annan avancerad 
teknik vi omger oss med. Mest omtalade är dock ”peak oil” 
och ”peak fosfor”, alltså tidpunkterna för den maximala 
olje- respektive fosforproduktionen.

Lättåtkomlig och billig fossil energi, främst i form av olja, 
har varit det viktigaste smörjmedlet för ekonomin allt ifrån 
den industriella revolutionen och fram till våra dagar. Det 
finns fortfarande stora mängder olja kvar i jordskorpan. 
Men de lättåtkomliga reserverna har börjat minska. Enligt 
Internationella Energiorganet, IEA, passerades produktion-
stoppen för konventionell olja år 2006 och utvinningen har 
sedan dess avtagit (IEA, 2010). För bara några år sedan var 
de flesta bedömare eniga om att världens oljereserver var på 
upphällningen. Nu pratar många istället om möjligheterna 
(eller hoten) med de okonventionella fossila bränslena. 
Djupt liggande reserver av olja och gas som tidigare inte gått 
att nå har blivit tillgängliga genom så kallad ”fracking” eller 
hydraulisk sprängning. Genom att pumpa ner vatten, sand 
och kemikalier orsakas sprickor i djupt belägna sedimentära 
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bergarter, och ur dessa kan gas och olja utvinnas. Andra 
alternativa metoder är också på frammarsch, däribland 
utvinning av olja ur oljesand och oljeskiffer. Produktionen 
av olja har på så sätt kunnat fortsätta göra nya toppnoter-
ingar. Att utvinna olja och gas ur okonventionella fos-
sila bränslen är dock både dyrare, mer energikrävande 
och ger ännu större miljöpåverkan än att använda vanlig 
råolja. Ändå, trots högre utvinningskostnader, har inträ-
det av de nya fossila bränslena sannolikt bidragit till att 
dämpa uppgången av råoljepriset. Samtidigt ökar efterfrå-
gan på olja snabbt i länder som Kina, Indien, Brasilien och 
Indonesien vilket kan leda till kraftiga ökningar av olje-
priset framöver. 

En annan råvara som vi gräver upp ur jordskorpan och 
som är helt grundläggande för dagens ekonomi är fosfor. 
Det främsta användningsområdet är konstgödning. För 
några år sedan beräknades att produktionen inte längre 
skulle kunna hålla jämna steg med efterfrågan runt år 2030, 
och att de nuvarande reserverna skulle komma att vara slut 
inom 50 till 100 år (Cordell et al., 2009). Den exakta tid-
punkten för ”peak fosfor” är omdebatterad, men experter-
na är eniga om att vi måste börja utvinna fosfat ur sämre 
malmer med lägre koncentration och att produktionsko-
stnaderna kommer att stiga.

Har världen möjligen redan gått in i en ”resursvägg” i 
och med att lättåtkomliga fyndigheter av t.ex. olja, fosfor 
och vissa metaller är på upphällningen? Ser vi redan konk-
reta återverkningar av detta i den globala ekonomin? När 
energi och råvaror inte längre är lika lättillgängliga börjar 
priserna stiga. Högre energi- och råvarupriser innebär att 
utrymmet för annan konsumtion minskar. Resultatet blir 
lägre ekonomisk tillväxt. Vissa bedömare (t.ex. Forsberg, 

2012) menar att det är just ett sådant samband som ligger 
bakom de finans- och skuldkriser som skakat världen de 
senaste åren.  
Som en konsekvens av tilltagande knapphet på resurser och 
lägre tillväxt borde, logiskt sett, ökningen av vår materiella 
standard också börja avstanna. Men istället för att låta detta 
ske försöker världen låna till fortsatt konsumtion. Sedan 
finanskrisens början har centralbankerna öst in krediter i 
det finansiella systemet för att få ny fart på utlåningen, som 
ska ge fart åt konsumtionen, som i sin tur ska ge tillväxt. 
Stater har tagit enorma lån för att göra investeringar i syfte 
att återskapa tillväxten, och massor av hushåll är också djupt 
skuldsatta sedan man tagit lån för att fortsätta köpa hus, 
bilar och TV-apparater. Nya pengar har skapats genom nya 
lån i en omfattning som världen aldrig tidigare skådat (och 
hur pengar kan skapas genom lån ska vi strax redogöra för). 
Den ekonomiska krisen har förklarats som en låne- och 
spekulationsbubbla, men vissa bedömare menar alltså att 
sådana fenomen i grund och botten är symtom på en tillta-
gande global resurskris.

Att i rasande takt förbruka tillfälliga resurser från natu-
rens kapital (olja, fosfor etc.) är förstås riskabelt, men minst 
lika kritiskt är att nyttjandet ofta har följdeffekter som sänk-
er naturens produktionsförmåga. Fossila bränslen är i sig 
en begränsad tillfällig resurs, men långt mer begränsat är 
utrymmet i atmosfären för dess restprodukter, växthusga-
serna. Med en global uppvärmning riskerar vi att få en per-
manent sänkning av den globala återväxten av skog, fisk, 
odlade grödor och många andra resurser vi är beroende av. 
Situationen är liknande med konstgödsel. Fosfor (och de 
goda skördar det ger) är i sig en begränsad tillfällig resurs, 
men det resursbortfall som är att vänta på grund av oön-
skade följdeffekter är också av kritisk dignitet: minskad 
produktion från världshaven som följd av övergödning och 
minskad produktion från den brukade marken på grund av 
försämrad jordstruktur
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4. Att leva av kapital

En resursbubblas dynamik
I kapitel 1 lyfte vi upp begreppet produktion och pekade på 
svagheten i att inte beakta naturens egen produktions-
förmåga. Att ta resurser från naturen och omvandla dem 
till säljbara produkter räknas idag som produktion oavsett 
om naturen hinner återskapa resurser eller inte. Under en 
kort tidsperiod kan vi på detta sätt nyttja naturens sparade 
kapital, men långsiktigt kommer vi endast att kunna leva 
av naturens kontinuerliga återskapande, naturens ny-
produktion. Faran med att leva av sparat kapital är att 
resurstillgången över tid riskerar att få formen av en bubbla, 
en resursbubbla, där en period av rik tillgång till resurser 
åtföljs av en kraftigt minskad resurstillgång. 

I figur 4 har vi gjort en principskiss för att exemplifiera 
en resursbubblas dynamik. Perspektivet är vår nutida 

globala civilisation och vårt sätt att använda basresurser 
från naturen som mat, energi, fibrer, mineraler etc. För att 
förenkla diskussionen betraktar vi alla basresurser i en enda 
samlad bild, oberoende av resurstyp. Vi har gjort en upp-
delning i två grupper beroende på om en resurs återskapas 
i samma takt som den förbrukas eller inte (markerade med 
grönt respektive rött i figuren). Vi använder därmed inte 
den traditionella uppdelningen i resurstyper som är förny-
bara (t.ex. skog) eller icke förnybara (t.ex. fossila bränslen). 
I vår uppdelning måste en resurs hinna förnyas för att plat-
sa in i figurens gröna kategori. Långsamma utarmning-
sprocesser, t.ex. en långsam avskogning, kommer att noteras 
både i den gröna och röda kategorin, där det gröna motsva-
rar skogens återväxt och det röda motsvarar överutnyttjan-
det (förbrukningen av naturkapital).

Figur 4. Principskiss över global användning av basresurser från naturen (mat, energi, fibrer, 
mineraler etc.) och en föreliggande risk för en framtida resursbubbla. Skalor och nivåer är 
godtyckliga. Resurseffektivitet (nytta av uttagna resurser) är inte illustrerat i figuren.
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Generellt domineras de kontinuerligt förnyade resurserna 
(grön kategori) av odlad mat, fibrer, skogsråvara och fisk, i 
den takt dessa återbildas. Även förnybar energi från exem-
pelvis sol, vind och vågor platsar in här, men med ett idag 
blygsamt bidrag. Resurser från sparat naturkapital (röd 
kategori) domineras av fossila energitillgångar, metaller, 
mat som odlats med kortsiktiga medel som konstgödsel och 
grundvattenreserver, samt överutnyttjande av skog och fisk.  

Viktigt är att notera att nivån på den gröna ytan, förnyel-
setakten, inte är statisk. Här finns en process som pågått 
under århundraden och stadigt tryckt den gröna kurvan 
uppåt: spridning och förädling av nyttoarter (växter och 
djur för odling och uppfödning). Denna process har gett 
människan nya möjligheter att omvandla solens flödande 
energi till användbara produkter. Motsatt verkan kommer 
vi att se i framtiden där växthuseffekt, övergödning och 
annan miljöförstöring – ofta följdeffekter av de processer 
där naturkapital förbrukas – förväntas pressa den gröna 
kurvan nedåt. Överutnyttjandet av naturkapital bidrar där-
för dubbelt till bubbelformen: dels genom att resurser nyt-
tjas med ökande hastighet och sedan tar slut, dels genom 
negativ inverkan på naturens nyproduktion.

Den risk som är förenad med en resursbubbla är starkt 
knuten till den mänskliga generationslängden. Om de goda 
åren håller i sig under ett flertal mänskliga generationer 
hinner folkmängden öka kraftigt. När resurstillgången 
därefter faller, för att inget mer sparat naturkapital finns att 
nyttja, kan effekterna på samhällets stabilitet bli förödande. 

Historiska ytterligheter och framtida vägval
Under mänsklighetens historia har det funnits många fram-
stående civilisationer varav några har behållit sin vitalitet 
under årtusenden medan andra störtat samman efter en 
kortare storhetstid. Till ytterligheterna hör faraonernas 
Egypten och stenstatyhuggarnas Påskön. Båda har de läm-
nat efter sig byggnadsverk som fascinerar sina besökare än 
i dag, pyramider i Egypten och jättelika stenstatyer på 
Påskön. Men i fråga om försörjningsbasen fanns grundläg-
gande skillnader som visade sig bli avgörande för utveck-
lingen. 

I Egypten vilade försörjningen på resurser som naturen 
ständigt förnyade. Varje år svämmade Nilens stränder över, 
och med vattnet följde mineralpartiklar från det Etiopiska 
höglandet som ständigt gav ny näring åt marken. Trots ett 
intensivt jordbruk förblev marken bördig och fortsatte ge 
goda och stabila skördar under årtusenden, och civilisa-
tionen förblev livskraftig (McNeill & Winiwarter, 2006).

På Påskön växte en storvuxen skog dominerad av en idag 
utdöd jättepalm, detta trots att marken var näringsfattig och 
klimatet torrt. Palmen växte oerhört långsamt och ett en-
skilt träd hade använt en lång tid, uppemot 1000 år,  
till att bilda biomassa och ackumulera näringsämnen. 
Palmskogarna höggs ut och kom till rik nytta, som timmer, 
mat (palmhjärta, sav, nötter), bränsle och som näringsrik 
aska för odlingar. Men när skogens kapital tog slut, och 
folket hunnit bli talrikt, återstod en mager jordmån som var 
illa lämpad för odlingar. Därtill kom följdeffekter som jor-
derosion och förlust av djuphavsfiske i avsaknad av trä till 
båtbyggen. Civilisationen var grundad på resurser från spa-
rat naturkapital. När detta tog slut föll civilisationen sam-
man. (Diamond, 2005, 2007; Mieth & Bork 2006, 2010).

Egypten och Påskön; två civilisationer med blomstrande ekonomi och 
majestätiska byggnadsverk. Den första levde av resurser som naturen 
ständigt förnyade och förblev en stormakt i årtusenden. Den andra levde 
av naturens sparade kapital, blomstrade och föll.
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En annan avgörande faktor som skiljer de två exemplen åt 
är ekosystemens känslighet för förändring. På grund av 
Påsköns extrema isolering var artrikedomen där osedvan-
ligt låg och människans ankomst rubbade en skör balans. 
Den polynesiska råttan som bosättarna fört med sig or-
sakade stor skada på inhemska växter och djur, och i avs-
aknad av naturliga fiender kunde råttorna föröka sig kraft-
igt (Hunt, 2006). Artfattigdomen gjorde också att det hål i 
ekoväven som uppstod när jättepalmen försvann inte kunde 
fyllas upp av någon annan mer lämpad trädart, med följd 
att den skogliga nyproduktionen stannade av.  

Skulle vi rita grafer motsvarande figur 4 för Egypten 
respektive Påskön skulle de två uppvisa helt olika dynamik. 
För Egypten skulle det bli en väldigt okomplicerad bild: en 
sakta stigande grön yta med endast små krusningar av rött. 
Bilden för Påskön däremot skulle uppvisa klara likheter 
med figur 4, en kraftig uppgång byggd på kaptalförbrukn-
ing, följd av ett kraftigt fall. 

Det finns ingenting som tyder på att påsköborna förstod 
den dolda faran i den unika miljön; det storvuxna naturka-
pitalet med den långsamma nybildningen och det bräckliga 
ekosystemet. Idag däremot, när vi kan ta del av öbornas 
erfarenheter, har vi ett medvetet val att göra.

I rapportens tredje och sista del, i kapitel 7, ska vi 
återkomma till resursdynamiken och göra en vidareutveck-
ling av figur 4. Men redan nu kan vi fastslå vikten av att 
värna naturens kapacitet till nyproduktion och vikten av att 
värna naturens tålighet för förändringar. Det är också up-
penbart att vi behöver fasa ut alla typer av kortsiktig kapi-
talförbrukning, för ju högre upp vi pressar resursnyttjandet 
med tillfälliga tillgångar, desto större blir sedan fallet ner 
till nivån för naturens nyproduktion. Speciellt problematisk 
är kapitalförbrukning som dessutom förstör naturens egen 
produktionsförmåga, t.ex. förbrukning av fossila bränslen 
som också orsakar global uppvärmning. 

Vad vi inte diskuterat ännu är resurseffektivitet, förmå-
gan att få ut mer eller mindre mänsklig nytta av en given 
mängd uttagna basresurser. Höjd resurseffektivitet åstad-
koms exempelvis genom effektivare teknik, genom materi-
alåtervinning och genom ökad livslängd på produkter. När 

vi i kapitel 7 vidareutvecklar resursdynamiken tar vi även 
med resurseffektivitet i bilden, som en ny grön kategori. Den 
är grön i den meningen att den ger oss större nytta utan att 
kräva mer resurser från naturen.

Det är lockande att redan här avrunda och gå till beslut 
om lämpliga vägval: ”Låt oss stärka naturens kapacitet till 
nyproduktion, låt oss gynna flödande ren energi, låt oss ef-
fektivisera för minskad resursåtgång per enhet och låt oss 
fasa ut användningen av fossilt kapital!” Detta överensstäm-
mer med vad miljörörelsen förordar, men också med vad de 
flesta politiska läger säger sig sträva efter. Om nu detta redan 
sedan länge är allas strävan – varför misslyckas strategin? 
Vi tror att verkligheten tyvärr är mer komplicerad än att vi 
rakt av kan ge bifall till ovanstående åtgärdsförslag. 
Orsakerna är flera. Som ett av de grundläggande problemen 
ser vi samhällets beroende av tillväxt, som bland annat gör 
det svårt att fasa ut användningen av fossilt kapital. Vidare 
ser vi en övertro till grön tillväxt. Slutligen ser vi ett förbi-
seende, eller kanske oftare en kunskapslucka, när det gäller 
de återkopplingsmekanismer (rekyleffekter) som gör att 
många till synes goda åtgärder i slutändan landar i en ökad 
miljöbelastning; detta eftersom den goda åtgärden ofta 
skalat upp hela ekonomins storlek (bidragit till tillväxt). 
Dessa orsaker till den misslyckade strategin kommer vi nu 
att gå djupare in på i följande kapitel.
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5. Samhällets beroende av tillväxt

Ett överordnat politiskt mål
Fortsatt ekonomisk tillväxt av konventionellt slag inte är 
hållbart, det blir allt mer uppenbart. Trots detta fortsätter 
ekonomisk tillväxt att vara det främsta politiska målet vart 
än vi vänder oss i världen. Varför? Vill inte politiker ta ett 
långsiktigt ansvar? Förstår man inte allvaret i klimat- och 
ekosystemkrisen? 

Många politiker inser antagligen de problem som en 
ständigt växande materiell konsumtionen leder till. Visst 
kan okunskap och kortsiktigt tänkande ligga bakom vissa 
ohållbara politiska beslut, men huvudorsaken till den fort-
satta tillväxtfokuseringen är helt enkelt att det uppstår 
väldigt konkreta problem när tillväxten uteblir. De ekono-
miska kriser som kommit och gått sedan 2008 har tydligt 
visat vad som händer när tillväxtsiffrorna sjunker eller 
ekonomin rent av hamnar i recession. Människor förlorar 
jobb och bostad. Företag kämpar för att överleva. Hunger, 
fattigdom och utsatthet breder ut sig. Och inte minst vik-
tigt: de ekonomiska och sociala konsekvenserna av häm-
mad tillväxt syns nästan omedelbart och drabbar i första 
hand den egna regionen och nationen. Detta står i skarp 
kontrast till de ohållbara effekterna av fortsatt tillväxt. 
Klimatförändringar och degradering av ekosystem sker på 
en mycket längre tidsskala, ofta med tidsfördröjning mel-
lan orsak och verkan, och effekterna syns ofta någon helt 
annanstans eller drabbar på global skala. 

Det verkar som att vi är fast i ett olösligt dilemma: ekol-
ogiskt ohållbar tillväxt eller ekonomiskt och socialt oac-
ceptabel stagnation. Så länge det ser ut så här kommer till-
växtmålet rimligen att stå över alla andra politiska hänsyn. 
Ingen miljölagstiftning kan rå på ett system som har evig 
tillväxt som utgångspunkt. 

För att komma närmare de möjliga lösningarna måste 
vi därför mycket noggrant försöka ringa in orsakerna till 
samhällets tillväxtberoende. Dessvärre tycks kunskapen 
inom området inte vara särskilt robust. Att tillväxt är ett 
måste har varit ett grundantagande. Få har undersökt var-
för och vilka andra utvecklingsmöjligheter som står till 
buds. Detta är särskilt anmärkningsvärt när man ser på 
hur den ekonomiska tillväxten utvecklats över tid. Under 

flera decennier har tillväxttakten sakta avtagit i många väst-
liga ekonomier och tendensen pekar på att detta kommer 
att fortsätta. Någonstans mellan år 2030 och 2040 når vi 
nolltillväxt i Sverige om den långsiktiga trenden fortsätter. 
Förhoppningsvis får vi större kunskaper redan inom ett par 
år om vad som händer ifall BNP-tillväxten uteblir. Ett stort 
svenskt tvärvetenskapligt forskningsprojekt har nyligen 
dragit igång, där forskare från flera lärosäten, forskningsin-
stitut och myndigheter ska undersöka den framtida utveck-
lingen med hjälp av tre olika scenarier: låg BNP-tillväxt, 
nolltillväxt respektive negativ tillväxt (Axäll, 2013). 

Nedan beskriver vi kort fem faktorer som rimligen bidrar 
till ett beroende av fortsatt tillväxt. Rubricering och under-
lag är till stor del (för de första fyra faktorerna) hämtat från 
Malmaeus (2011, 2013).

Samhället har räknat med tillväxt
Begreppet tillväxt har en mycket positiv laddning. Vi tänk-
er på växande barn, grönsaker eller äppelträd. Att växa är 
att leva! Om vi överför denna syn på tillväxt även till 
ekonomin är det inte konstigt att vi inte gärna vill avstå från 
tillväxt. Människor tänker intuitivt att även företag och 
städer måste växa för att må bra. Och med all den retorik 
som idag framhåller vikten av att skapa tillväxt är det inte 
konstigt om människor sätter likhetstecken mellan tillväxt 
och utveckling. Vårt beroende av tillväxt är med andra ord 
delvis psykologiskt. 

Men beroendet är mer än så. Mycket av den konkreta 
framtidsplaneringen, t.ex. när det gäller pensionssystemens 
konstruktion, satsningar på infrastruktur eller andra inves-
teringar, är baserade på antaganden om fortsatt tillväxt. 
Samhällsekonomin har formats under 200 år av ständig 
ekonomisk tillväxt vilket gör att det nu finns en förväntan 
om fortsatt tillväxt både hos samhällets institutioner och 
hos företag och privatpersoner. 

Ökad produktivitet ger arbetslöshet
Tekniska framsteg och förbättrade arbetsmetoder leder till 
ökad produktivitet. Produktionen per arbetad timme blir 
större. Detta kan leda till större produktionsvolymer, men 
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bara om det finns efterfrågan på denna ökade produktion. 
Och detta i sin tur beror på om människor har råd att efter-
fråga det som produceras. Om produkterna inte får avs-
ättning kommer istället behovet av arbetskraft att minska. 
För att inte allt fler människor ska tvingas gå utan arbete är 
det alltså nödvändigt att konsumtionen av varor och tjänster 
ökar i takt med den ökande effektiviteten i produktionen. 

Den här problematiken är känd sedan länge. Karl Marx 
kallade fenomenet för överproduktion medan ekonomen 
John M. Keynes använde begreppet underkonsumtion. Att 
upprätthålla människors förmåga och vilja att konsumera 
är alltjämt en ständig utmaning för finansministrar och 
företag. Finansministern kan genom skattesänkningar och 
subventioner ge ökat utrymme för privat konsumtion och 
företagen gör sitt till med reklam för att hålla köphungern 
uppe. I Sverige satsades över 65 miljarder på marknads-
föring år 2012 (IRM, 2013), vilket är mer än samhället satsar 
på utbildning i grundskola och gymnasium årligen.
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Avkastning på investerade och utlånade pengar
En viktig drivkraft bakom tillväxten är det enkla faktum 
att kapitalägare vill ha avkastning på sitt kapital. Den som 
investerar genom att satsa en viss summa pengar gör det 
med en förhoppning om att pengasumman på sikt ska växa 
sig större. Ofta handlar det om att produktionsförmågan i 
den verksamhet man investerar i ska öka så att det uppstår 
en tillräcklig vinst och investeringen därigenom kan ge 
avkastning. Och ökad produktion är ju definitionsmässigt 
– just det – ekonomisk tillväxt.  

Även den som lånar ut sina pengar till någon annan 
förväntar sig att pengasumman ska växa. Detta sker genom 
räntan. Den som lånat betalar ju tillbaka mer än bara det 
lånade beloppet. Ordet ränta är besläktat med engelskans 
rent (hyra) och räntan kan beskrivas som den kostnad man 
får betala för att hyra pengar. Även utlåning är oftast kop-
plad till ökad produktionsförmåga. Många lån tas av någon 
som vill investera i realkapital för att möjliggöra någon slags 
produktion. Andra lån tas för att köpa ett hus, en båt eller 
något annat som inte direkt ökar samhällets produktions-
förmåga. Men även i dessa fall uppstår incitament för ökad 
produktivitet. Den som lånat måste skaffa sig inkomster 
som inte bara ska räcka till att betala tillbaka lånet utan även 
räntan. Lånet gör alltså att det uppstår en efterfrågan på 
inkomster, och detta ger i förlängningen en efterfrågan på 
ökad produktion (Malmaeus, 2013).  

Det finns således en koppling mellan utlåning av pengar 
och framtida produktionsökningar. Vissa menar också att 
själva systemet för hur pengar skapas och utlåning sker är en 
viktig orsak bakom tillväxtkravet (se t.ex. Kennedy, 1993). De 
allra flesta människor tror nog att de pengar man lånar på 
banken är sådana som någon annan satt in på sitt bankkonto. 
Men så är oftast inte fallet. Som ett smörjmedel för ekonomin 
tillåts bankerna låna ut långt mer pengar än de själva har 
täckning för. Systemet kallas ”fraktionella reserver” (eng. 
fractional reserve banking) eftersom bankerna bara behöver 
behålla en fraktion av insatta medel som reserv. I praktiken 
innebär systemet att bankerna tillåts skapa pengar ur tomma 
intet. Inte genom att tillverka sedlar i en tryckpress utan dig-
italt när banken noterar en ny skuld i någons lånekonto. 

Den största delen av den penningmängd som cirkulerar i 
samhället har kommit till när privata banker utfärdat lån. 
Lån som ska återbetalas med ränta. Därför måste ständigt 
mer pengar tillföras ekonomin. Och nya pengar skapas 
genom – ja, just det – nya krediter. Så länge ekonomin växer 
är detta inget problem, vi har råd att betala både lån och 
ränta så länge vår egen och samhällets produktion stiger. 
Men om inte ekonomierna växer blir det svårt att betala 
tillbaka räntorna. Kritikerna menar att detta system leder 
till en ohållbar kedja av ständigt växande skulder och krav 
på ekonomisk tillväxt. 

Det finns visserligen olika begränsningar som ska 
förhindra att bankerna får alltför fria tyglar, t.ex. att de 
måste ha en viss andel eget kapital i förhållande till utlånin-
gen, och att centralbankerna reglerar styrräntan (den ränta 
centralbanken tar när den kortsiktigt lånar ut pengar till 
bankerna). Men dessa spärrar tycks ha fungerat dåligt. Runt 
om i världen ser vi idag ohållbara skuldbördor hos både 
stater, företag och hushåll. 

Ett banksystem byggt på fraktionella reserver leder alltså, 
enligt vissa bedömare, till ohållbar skuldsättning och ett 
beroende av tillväxt eftersom systemet bara fungerar så 
länge ekonomin växer. Andra menar att själva penningsys-
temet i sig inte utgör en drivkraft bakom tillväxtkravet, 
förutom det faktum att människor (liksom företag och na-
tioner) som har en skuld har ett behov av att producera för 
att kunna betala av skulden (Malmaeus, 2013). Vad vi åt-
minstone kan vara helt eniga om är att både investeringar, 
avkastningsmål och avbetalningar på skulder bygger på att 
produktiviteten ständigt ska förbättras. Konsumtionen 
måste därför också växa för att inte stoppa upp hjulen i en 
ekonomi som ständigt ska snurra allt snabbare. 

Konkurrens och utslagning
Möjligheterna till vinst och framgång på marknaden avgörs 
i stor utsträckning av förmågan att växa. Växande företag, 
regioner och nationer attraherar investeringar och skapar 
arbetstillfällen. När tillväxten hämmas tenderar invester-
ingarna att leta sig någon annanstans. Vi tänker oss hypo-
tetiskt att Sverige skulle överge tillväxtagendan. Då skulle 
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rimligtvis många investerare flytta sitt kapital till andra 
länder. Detta skulle inte nödvändigtvis betyda att produk-
tionsfaktorerna – alltså arbetskraften, maskinerna och rå-
varorna – följde med. Men värdet av den produktion som 
försiggick inom landet skulle inte öka i samma takt som i 
andra länder. Ju större investeringar som görs desto snab-
bare kan produktionsförmågan öka. Följden skulle bli att 
vår relativa köpkraft minskade. En svensk arbetstimme 
skulle bli allt mindre värd jämfört med vad samma arbet-
stimme i ett annat land var värd, ifall produktiviteten i det 
landet fortsatte att stiga snabbare än här hemma. 

I denna verklighet är det svårt för en enskild region eller 
nation att välja någon annan väg än att satsa på fortsatt 
tillväxt. I en växande ekonomi är det möjligt för alla att 
vinna samtidigt, åtminstone teoretiskt sett. I en ekonomi 
utan tillväxt däremot kommer ett växande företag eller 
ökad försäljning att betyda att någon konkurrent minskar 
i samma omfattning. Men även i en växande ekonomi är 
den hierarkiska ordningen ett nollsummespel. Det räcker 
inte med att växa; man måste växa snabbast för att bli 
framgångsrik.

Kostsam signalering
Kostsam signalering är ett begrepp som används inom 
biologin. En kostsam signal är något som individer eller 
grupper använder för att sinsemellan visa sin styrka och 
duglighet, utan att behöva bruka våld. Typfallet är valet av 
partner. Istället för att ta till handgemäng mot rivalerna 
kan en individ nyttja statussymboler för att signalera sin 
kapacitet. Men för att fungera måste en kostsam signal vara 
just kostsam. Det får inte finnas några tveksamheter kring 
att signalen har krävt stora resurser att åstadkomma, vilket 

därigenom ska garantera att signalens ägare är skicklig, 
arbetsam och duglig som partner. Människan har i alla tider 
använt kostsam signalering för att visa sin duglighet. 
Symbolerna i vår tid är ofta materiella ting som mobiltele-
foner, bilar, smycken eller märkeskläder. En uppsättning 
silverbestick är ett annat exempel, som inte tillfört mer i 
funktion än att de är just kostsamma. I sitt biologiska sam-
manhang har de en viktig funktion att fylla, men i ett resurs- 
och miljösammanhang har de nu också blivit till ett hot.

Mellan grupper av människor, exempelvis nationer, fyller 
samma typ av signaler en lika viktig funktion. Genom att 
signalera sina styrkor kan nationer attrahera samarbet-
spartners och avskräcka fiender utan att konfrontation be-
höver uppstå. Vår tids kanske viktigaste signal i detta sam-
manhang är BNP per capita. Att säga att BNP är 
fredsskapande är dock knappast korrekt då den efterföl-
jande resursjakten medför konflikter. Men i rollen som kost-
sam signal har BNP ändå en stabiliserande effekt. Här kan 
också nämnas att krig var bidragande till utarbetandet av 
BNP-måttet då de allierade, i samband med andra värld-
skriget, ville kunna bedöma sin egen förmåga att rusta sin 
krigsmakt. Även om måttet BNP i många andra samman-
hang är vagt och missvisande så säger det en hel del om ett 
lands förmåga att pumpa fram materiella produkter, däri-
bland krigsmateriel. Även här finner vi alltså en anledning 
till att nationer knappast frivilligt kommer att välja att 
slappna av i sin strävan efter BNP-tillväxt, såvida inte 
världssamfundet eller annan makt kan borga för beskydd. 
Att hitta nya modeller för sund konkurrens och fredlig 
samexistens, som inte trissar upp miljöbelastningen, är en 
stor utmaning. Kostsamma signaler behövs, men spelregler-
na för konkurrensen behöver förändras. 
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6. Grön tillväxt?

Drömmen om frikoppling
Tillväxten är ohållbar men samtidigt helt nödvändig. Idag 
sätter många därför sina förhoppningar till så kallad grön 
tillväxt. Man använder lite olika begrepp. OECD har dedi-
kerat ett helt program för studier av ”green growth”, Sveriges 
regering pratar oftast om ”hållbar tillväxt” medan många 
kommuner hoppas på ”miljödriven tillväxt” som motor för 
utvecklingen. Grundidén är densamma. Förhoppningen är 
att förnybar energi, teknikutveckling och ökad andel tjän-
stekonsumtion ska ge oss möjlighet att på samma gång få 
både fortsatt tillväxt och minskad miljöpåverkan. I argu-
mentationen antas också att detta är en process som redan 
är påbörjad, att nuvarande utveckling steg för steg är på väg 
att lösa problemen och att Sverige är det goda exemplet som 
visar att det är möjligt. Och visst stämmer det att en bil är 
bränslesnålare idag än för fyrtio år sedan och att LED-
lampan drar mindre el än glödlampan. Det stämmer också 
att Sverige i den officiella statistiken minskat sina utsläpp av 
koldioxid parallellt med fortsatt ekonomisk tillväxt. Men 
hur ser det ut om vi räknar på hela den tidigare nämnda 
IPAT-ekvationen och inte bara på teknikfaktorn, och om vi 
räknar på miljöpåverkan i global skala och inte bara från 
skorstenar placerade på svensk mark? Klarar tekniska och 
strukturella förbättringar av att väga upp för ökad global 
befolkning och ökad konsumtion per capita? Och stämmer 
föreställningen om att tekniska framsteg sker i en snabbare 
takt idag än tidigare?

I ett räkneexempel testar vi rimligheten i förhoppningen 
om grön tillväxt. Vi använder klimatmål som exempel 
(minskade CO2-utsläpp med 80 procent från år 2000 till 
2050) och nyttjar historiska data från Världsbanken för åren 
1970 till 2007. Beräkningarna finns tillgängliga i sin helhet 
på nätet (se Grenholm, 2012).

Mänsklighetens totala koldioxidutsläpp går att beskriva 
med hjälp av IPAT-ekvationen. Koldioxidutsläppen beräk-

nas som antalet människor gånger den ekonomiska aktiv-
iteten gånger koldioxidintensiteten i ekonomin:

Totala CO2-utsläpp  =  Folkmängd  *  BNP per capita  *  CO2-
intensitet

Koldioxidintensiteten är ett mått på mängden CO2-utsläpp 
i förhållande till den ekonomiska aktiviteten (CO2-utsläpp 
per BNP). Det är denna faktor som går att påverka via tekn-
iska och strukturella förändringar. Historiken visar att 
koldioxidintensiteten globalt sett har minskat med i genom-
snitt 1,3 procent per år sedan 1970, alltså stadigt minskande 
utsläpp för samma ekonomiska aktivitet. Dessvärre har 
dessa förbättringar med bred marginal ätits upp av befolkn-
ingsökning (1,6 procent per år) och ekonomisk tillväxt (1,7 
procent per år), med följden att utsläppen har ökat med 2 
procent per år.

Kurvorna i figur 5 visar hur utvecklingen av den ekono-
miska tillväxten och koldioxidutsläppen hittills har följts 
åt, stadigt uppåt. En omställning till grön tillväxt kräver en 
frikoppling mellan utsläppskurvan och tillväxtkurvan, 
alltså att kurvorna inte längre följs åt. Tillväxtkurvan ska, 
enligt tanken om grön tillväxt, kunna fortsätta uppåt som 
tidigare samtidigt som utsläppskurvan ska vika av neråt, 
tillräckligt mycket för att klara klimatmålen. Detta kommer 
att kräva att de tekniska och strukturella förändringarna 
sker med högre hastighet än idag. I ett framtidsscenario för 
perioden 2012 - 2050 testar vi hur rimlig en sådan utveck-
ling är. Vi studerar vad vi behöver uppnå (minskade utsläpp, 
4,9 procent per år med det klimatmål vi valt), vad vi önskar 
uppnå (fortsatt tillväxt, 1,7 procent per år), vad vi med god 
noggrannhet kan förutspå (befolkningsökning, 0,7 procent 
per år). Som ett resultat av dessa tre fås ekvationens fjärde 
komponent: den förändringstakt som kommer att krävas 
när det gäller teknikutveckling och strukturomvandling. 
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Det visar sig då att det kommer att behövas en minskning 
av CO2-intensiteten med 7,2 procent per år. 
Det som krävs framöver, minskad CO2-intensitet med 7,2 
procent per år, ska jämföras med de blygsamma 1,3 procent 
vi historiskt presterat. Mer än fem gånger snabbare förän-
dringstakt med andra ord! Vår beräkning kan jämföras med 
en liknande av Tim Jackson (2009). Även Jackson landar i 
att den framtida förbättringen av CO2-intensitet skulle be-
höva vara omkring 7 procent per år. Vid en jämförelse mot 
historiska data använder Jackson en kortare referensperiod 
(1990 - 2007), och inte identiska indata, vilket ger att förän-
dringstakten med Jacksons jämförelse behöver vara nästan 
10 gånger snabbare än tidigare.

Figur 5. Global historisk utveckling (heldragna linjer) och framtidsscenario 
(streckade linjer) för utsläpp av fossil CO2 (röd), BNP per capita (lila), 
folkmängd (grön) och CO2-intensitet (blå). Scenariot visar den frikoppling 
mellan utsläpp och BNP per capita som krävs om ekonomisk tillväxt ska 
kunna fortgå i oförminskad takt samtidigt som vi undviker farlig 
klimatförändring (Grenholm, 2012). 

Tittar vi på trenden ser vi också att förbättringsarbetet, tvärt 
emot förhoppningarna, är avstannande (figur 6). Skillnaden 
mellan den gröna tillväxtdrömmen och den nuvarande 
utvecklingen är enorm. Statistiken och räkneexemplet inger 
inget hopp om att klara både fortsatt ekonomiskt tillväxt 
och miljömål. Men för att kunna ta de rätta besluten, och 
för att klara argumentationen, behöver vi en större förståelse 
för mekanismerna bakom den dystra statistiken. Finns det 
förklaringar till den avstannande förbättringstrenden? 
Finns det möjligheter som vi inte har upptäckt? Vi kommer 
i följande avsnitt att ta en närmare titt på de möjligheter som 
kan finnas att uppnå grön tillväxt, exempelvis via tjänstetill-
växt, via effektivisering och via nya rena produktionsformer. 

Figur 6. Historisk utveckling av CO2-intensitet och framtida krav på 
förbättring av CO2-intensitet för att klara både klimatmål och bibehållen 
ekonomisk tillväxt (Grenholm, 2012).
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Återkopplingsmekanismer
Att det finns ett problem med att använda ny teknik för att 
minska uttaget av naturresurser uppmärksammades redan 
1865 av den engelske ekonomen William Stanley Jevons i 
boken The Coal Question. Under industrialismens tidiga år 
i England hade trycket på naturresursen kol blivit stort och 
man befarade att landets kolreserver snabbt skulle ta slut. 
Hårt arbete lades ned på tekniska förbättringar. Bland annat 
utvecklade James Watts en ångmaskin som förbrukade be-
tydligt mindre kol per nyttiggjort arbete än sina föregån-
gare. Paradoxalt nog, med facit i hand, kunde Jevons kon-
statera att det totala nyttjandet av kol hade ökat kraftigt 
istället för att minska efter introduktionen av den nya ef-
fektivare ångmaskinen. Varför?

Det är i huvudsak två mekanismer som verkar:
•	 I det lilla sammanhanget kommer efterfrågan på 

den förbättrade produkten (mekaniskt arbete från 
ångmaskiner) att öka eftersom produkten blir mer 
attraktiv. För samma prislapp får man ut mer nytta. 
Konsumtion kommer att flyttas från något annat till 
denna nu attraktivare produkt. Ibland räcker denna 
effekt ensam för att öka totalförbrukningen av grun-
dresursen (råvaran kol). När så skett har ”Jevons 
paradox” inträffat: effekterna av den ökade efterfrå-
gan är kraftfullare än besparingarna (Jevons, 1866).

•	 I det stora sammanhanget kommer förbättringen 
att generera en höjning av samhällets totala konsum-
tionstryck. Innovationen gör att någon får lägre ut-
gifter, högre inkomster eller mer tid över. Det frig-
jorda utrymmet kanaliseras till nya aktiviteter i alla 
branscher i samhället och bidrar till generell ekono-
misk tillväxt, men landar också i slutändan på nyt-
tjandet av någon resurs från naturen; samma resurs 
som vi just försökt spara eller någon helt annan 
resurs. Med tillväxteffekten inräknad tenderar hela 
besparingen att raderas så att resursförbrukningen 
ökar istället för att minska (Saunders, 1992). 

Den första av de två mekanismerna är egentligen rätt harm-
lös. Den ökade efterfrågan raderar visserligen delar av be-

sparingen, men detta sker i samspel med andra branscher 
som samtidigt får minskad efterfrågan och minskad resur-
sanvändning. Summerar vi den totala miljöpåverkan skulle 
vi fortfarande kunna räkna hem hela effektiviseringens 
besparing som miljövinst.

Det är med den andra mekanismen vårt dilemma kom-
mer, när effekten av bidraget till den generella tillväxten 
inkluderas. Saunders (1992) var den förste som med 
neoklassisk tillväxtteori kunde visa det som Jevons långt 
tidigare observerat: att effektivisering ökar, inte minskar, 
den totala resursanvändningen. Saunders analys gällde en-
ergibranschen där energieffektivisering ökade energian-
vändningen. Han visade också hur förbättringar av helt 
andra slag, som inte alls var energirelaterade, också de 
bidrog till ökad energianvändning.

Christer Sanne (2006) kallar begreppet ”rekyleffekten” 
med syftning på att den önskade besparingen slår tillbaka 
och får motsatt verkan (engelskans rebound effect, i engelsk 
litteratur oftast använt för att beskriva främst den första av 
mekanismerna ovan). Vi kommer i denna rapport att tala 
om återkopplingsmekanismer, med syftning på att det 
utrymme som frigörs vid en effektivisering brukar återin-
jiceras i ekonomin med effekter på alla branscher och skalar 
upp den summerade miljöbelastningen.   

Ett modernt exempel är byte från glödlampor till ener-
gisnålare alternativ, ett byte som presenteras som en dubbel 
vinstsituation: ”Miljön vinner genom minskad förbrukning 
samtidig som vi får pengar över.” Det är just i denna bisats, 
vi får pengar över, som förklaringen till paradoxen ligger. 
Vad gör vi med dessa pengar över? Något kommer vi att 
göra, det är säkert! Förstärka belysningen med ytterligare 
en lampa, åka på en lite längre semesterresa nästa gång eller 
spara pengarna till badrumsrenoveringen som vi nu kan 
utföra lite lyxigare än vi tidigare tänkt oss. Det spelar nästan 
ingen roll vad vi gör, bara att vi gör något, så kommer detta 
något också att innebära en ny tillkommande miljöbelast-
ning. Få av oss slänger pengarna i sjön eller går ner i arbet-
stid och lön i motsvarande grad som besparingen. Istället 
behåller vi vår lön och därmed ökar vårt konsumtions-
utrymme.



Grön ekonomi

32 33

Annonsören ger här en utmärkt beskrivning av rekyleffekten (publicerad i Annonsbladet, Falun, 5 oktober 2008). 

De energisnålare lamporna bidrar också till att någons lön 
stiger. Inte vår egen, denna gång, men lönen för dem som 
jobbar på lampfabriken. För en given produktionskostnad 
kommer konsumenterna att få en större ljusmängd. 
Följaktligen kan belysningsfabriken ta mer betalt för sina 
varor och ge arbetarna högre lön och konsumtionsutrymme. 
Tillväxt har skapats! Och med den en ökning av samhällets 
totala konsumtion. 

Tillväxt via tjänster?
Pengarna vi fick över från glödlampan; om vi istället hade 
lagt dem på en tjänst, exempelvis en extra klippning hos 
frisören? Idén om att växla från materiell konsumtion till 
tjänstekonsumtion är god. Många har nog också uppfatt-
ningen att en sådan utveckling redan är inledd, att vi suc-
cessivt är på väg in i ett tjänstesamhälle. Dessvärre pekar 
forskningen på att vi inte alls är det, åtminstone inte ifall 
man ser till vad vi konsumerar. Det är i och för sig fler i 
Sverige idag som arbetar inom tjänstesektorn, men när det 
gäller konsumtionen har det sedan 1960-talet bara skett små 
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förändringar i förhållandet mellan varu- och tjänstekon-
sumtion. Varukonsumtionens andel av den totala konsum-
tionen har faktiskt ökat något (Alfredsson & Scocco, 2008).

Ingen växling från materiell konsumtion till tjänstekon-
sumtion ännu alltså, men vi är fortfarande bara halvvägs in 
i dilemmat med att uppnå grön tillväxt via tjänster. Siffrorna 
döljer nämligen mer än så. Ungefär hälften av den tillväxt 
vi haft från 1960-talet till idag ser ut att komma från tjäns-
tesektorn. Men är detta sann tillväxt? Och skulle tjänstesek-
torn ha kunnat växa utan draghjälp från den materiella 
sektorn?

Vi börjar från konsumentens sida. Här finner vi genast 
en tydlig och absolut gräns för möjlig tjänstekonsumtion: 
24 timmar per person och dygn. Tjänster som är begränsade 
av konsumentens tid är exempelvis alla former av under-
hållning och mediaflöden; allt subjektivt, upplevelsemässigt 
och estetiskt vi konsumerar. Utbudet har ökat enormt, men 
inte vår tid för konsumtion. När det gäller besöket hos 
frisören är det inte bara konsumentens tid som är begrän-
sad, samma sak gäller för producenten. Situationen ser 
likadan ut för de flesta personliga tjänster t.ex. inom vård, 
omsorg och utbildning. Det är tiden som är begränsande 
och effektiviteten kan inte förbättras nämnvärt utan att 
kvaliteten försämras. Lika tydliga absoluta gränser finns 
inte för materiell produktion och konsumtion, förutom 
planetens systemgränser.

Att kontinuerligt göra tjänsterna bättre och värdefullare är 
svårt. Nyttan, behållningen, nöjet – värdet av en tjänst 
räknat i absoluta tal – kan vara nästan oföränderligt genom 
historien trots att nationalräkenskaperna påskiner en stän-
dig värdeökning. Ett exempel på en fiktiv värdeökning hos 
en tjänst fås via prisförhållandet mellan en hink potatis och 
ett besök hos frisören. Potatisen, närproducerad basmat, 
exemplifierar ett stabilt och reellt värde. Mat är livsnödvän-
digt och vi har samma grundläggande näringsbehov idag 
som tidigare. År 1970 kunde man vid en byteshandel växla 
en hink potatis (10 kg för 9 kronor) mot en hårklippning (11 
kronor). Idag behövs tre hinkar potatis för att byta till sig 
samma hårklippning (10 kg potatis kostar nu 108 kronor 
och hårklippningen 320 kr, SKL, 2010). Varje potatis fyller 
samma grundläggande behov nu som tidigare. Men även 
tjänsten, hårklippningen, är densamma då som nu. Varför 
har priserna gått åt olika håll? Svaret ligger i produktionen 
av potatisen. En mekanisering av jordbruket har drastiskt 
minskat behovet av arbetskraft, vilket gjort potatisen bil-
ligare att producera. En hårklippning kräver däremot un-
gefär samma hantverk som tidigare, och vi varken hinner 
eller behöver klippa oss oftare än förr. Det materiella har 
varit drivkraft till tillväxten, men i nationalräkenskaperna 
ser värdeökningen ut att vara fördelad på både varor och 
tjänster. Hårklippningen har räknat hem en värdeökning 
(och ett bidrag till tillväxten) trots en identisk produkt. 
Alltså har tjänstens värdeökning varit fiktiv!
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Teknikutveckling gör på detta sätt att prisnivån mellan 
varor och tjänster driver åt olika håll; materiella varor blir 
allt billigare i jämförelse med tjänster. Som konsumenter 
upplever vi situationen omvänd, att vi får allt mindre för 
pengarna när vi konsumerar tjänster jämfört med varor. 
Detta fenomen brukar kallas tjänstedilemmat (Sanne, 
2007). Personliga tjänster blir relativt sett allt dyrare efter-
som dessa inte kan effektiviseras på samma sätt som varu-
produktionen. I en oreglerad ekonomi i tillväxt kommer 
konsumenten att välja ökad varukonsumtion, inte ökad 
tjänstekonsumtion.

Nu närmar vi oss förklaringen till att samhällets ökade 
produktivitet inte tycks ge oss bättre möjligheter att prior-
itera vård, skola och omsorg, som vi nämnde i kapitel 1. När 
tekniken förbättras och produktiviteten ökar inom den 
materiella sektorn finns utrymme att höja lönerna. Men när 
metallarbetarens lön stiger tycker vi för rättvisans skull att 
det är rimligt att även sjuksköterskans, lärarens och kura-
torns löner stiger. Alla har de ju ansvarsfulla och viktiga 
jobb! De här personliga tjänsterna går dock inte att effek-
tivisera särskilt mycket utan att de tappar i kvalitet. 
Resultatet blir istället att de relativa kostnaderna för tjän-
sterna stiger. Personliga tjänster – och hit kan vi räkna stora 
delar av den offentliga sektorn – blir dyrare i ungefär samma 
takt som produktiviteten inom de materiella sektorerna 
ökar. Med andra ord: den offentliga sektorn får ökade kost-
nader för sina tjänster i ungefär samma takt som tillväxten. 
Att tillväxt ger ökade resurser som kan satsas på vård, skola 
och omsorg stämmer alltså inte! Det hela är i bästa fall ett 
nollsummespel (men det bör tilläggas att om vi inte har 
tillväxt förloras arbetstillfällen och då minskar skatteun-
derlaget som ska bekosta de offentliga verksamheterna). I 
praktiken jämförs kostnader för varor mot kostnader för 
tjänster och jämförelsevis upplevs då kostnaderna för sam-
hällets tjänster allt dyrare. Här har vi förklaringen till att 
nedskärningar har drabbat vård, skola och omsorg under 
de senaste trettio åren trots att Sveriges BNP har fördubblats 
under samma tid.

Åter till frågan ifall det går att uppnå grön tillväxt via 
tjänster. Många produkter, kanske de flesta, är blandningar 

mellan varor och tjänster: turistresor, filmproduktioner, 
restaurangbesök och alla typer av designade materiella 
produkter. Svårigheten med dessa, om man vill uppnå grön 
tillväxt, är att skala upp tjänstens andel utan att den materi-
ella andelen samtidigt ökar. 

Många tjänster är mellanled i längre produktionskedjor 
med materiella slutprodukter. Alla tjänster i en sådan kedja 
av produktion och förmedling – exempelvis konstruktion-
sarbete, marknadsföring, försäljning, lokalstädning och 
löneadministration – får sitt värde från den materiella slut-
produkten. Därmed kan de direkt räknas bort från möjli-
gheten att bidra till reell grön tillväxt. Däremot, för en en-
skild nation, som Sverige, kan en satsning på dessa 
mellanled vara ett smart drag för att minska utsläppen inom 
nationsgränserna. Men att behålla kontoret och flytta fab-
rikens skorstenar utomlands löser inte den globala civilisa-
tionens miljöproblem. 

Ett smalt spektra av tjänster kvarstår som inte är begrän-
sade vare sig av producentens eller av konsumentens tid, 
som inte har en materiell slutprodukt och vars värde har 
potential att förbättras inte bara subjektivt utan objektivt. 
Exempel är vissa typer av medicinsk forskning, organisa-
toriska förbättringar inom vården och delar av utbildnings-
väsendet. Men denna lilla tårtbit av tjänster väger lätt mot 
hela den materiella sektorn.

Det är lättare att skriva ut antidepressiva läkemedel än 
att öka personaltätheten på äldreboenden, det är lättare att 
ge sina vänner dyrare presenter än mer av sin tid, och det är 
lättare att mekanisera potatisodling än frisörens personliga 
möte. Om vi genom tillväxt kontinuerligt får starkare köp-
kraft, men inte kan öka vår tid för tjänstekonsumtion, och 
rimligen heller inte uppleva tjänstens värde per tidsenhet 
som större, så landar istället den ökande aktiviteten på den 
materiella sidan. Detta är sannolikt en del i förklaringen till 
den avstannande förbättringstrenden när det gäller CO2-
intensitet som vi såg i figur 6.

Den som inte låter sig övertygas av vårt resonemang ovan 
kan rekommenderas att läsa boken Tillväxt till varje pris av 
Mikael Malmaeus (2013). Där gör han en mycket strukture-
rad genomgång av sambanden mellan produktion, konsum-
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tion, arbete, kapital, resursförbrukning och ekonomisk till-
växt. Bokens beräkningar och resonemang utgår främst 
från statistiska data från SCB, Nationalräkenskaperna, för 
perioden 1950-2010. Under denna period ökade Sveriges 
samlade produktion, BNP, med 470 procent (från 580 mil-
jarder till 3300 miljarder kronor räknat i fasta priser, d.v.s. 
inflationen borträknad). Malmaeus visar hur det är mäng-
den satsade produktionsfaktorer – i form av arbete och ka-
pital – som i slutändan kommer att bestämma produktion-
ens värde. Statistiken visar att mängden arbetade timmar i 
ekonomin per år har varit ganska konstant sedan 1950. 
Däremot har mängden realkapital (byggnader, vägar, 
maskiner etc.) ökat mycket, närmare bestämt med ca 470 
procent. Detta överensstämmer alltså ganska precis med 
den tillväxt vi haft sedan 1950. En sådan titt i backspegeln 
är ytterligare en indikation på att tillväxten är och förblir 
materiell.

Trots ovanstående är en växling från materiell konsum-
tion till tjänstekonsumtion ingen dålig idé – det är en god 
väg att gå för att uppnå hållbarhet och ett gott liv för män-
niskorna – men en växling till tjänstekonsumtion kan inte 
vara grundplåten för grön tillväxt. Vi måste därför åter rikta 
vårt fokus mot den materiella tillväxten. Vilka möjligheter 
erbjuder utvecklingen av effektivare, resurssnålare teknik? 
Finns det – trots återkopplingsmekanismer som riskerar att 
”äta upp” gjorda förbättringar – ändå en teoretisk chans att 
kombinera miljömässig hållbarhet med fortsatt tillväxt?  

Glödlampan, bilmotorn och hammaren
Enligt traditionell definition uppnås tillväxt när det sam-
lade värdet av (materiella) varor och (icke materiella) tjän-
ster ökar. Men från föregående avsnitt kan vi till allt väsen-
tligt avskriva tjänster som ensam motor bakom ekonomisk 
tillväxt. Tillväxt kräver en materiell värdeökning, och föl-
jaktligen kräver även grön tillväxt en materiell värdeökning. 
För grön tillväxt krävs att värdet av produktionen av ma-
teriella varor ökar samtidigt som påverkan på miljön min-
skar, till exempel genom minskad åtgång av material och 
energi. Teknikutveckling (effektivisering) brukar ses som 
den viktigaste faktorn, kombinerat med materialåtervin-

ning för materialintensiva produkter och tillförsel av ny ren 
förnyelsebar energi för energiintensiva produkter.

Man skulle kunna tänka sig att det räcker med att ener-
gianvändningen och resursförbrukningen minskar i snab-
bare takt än vad produktionen ökar, så får vi både miljömäs-
sig hållbarhet och ekonomisk tillväxt. En första fråga blir 
då om vi klarar av att effektivisera i tillräckligt högt tempo? 
Sedan tidigare har vi noterat att den förbättringstakt som 
krävs är enormt hög; enligt vårt räkneexempel (som gällde 
minskade CO2-utsläpp med 80 procent från år 2000 till 
2050) skulle det behövas 7,2 procent årlig förbättring mot 
historiska 1,3 procent. Men om vi lyckades uppnå denna 
snabba förbättring, skulle det förändra saken? Vi angriper 
frågan genom exempel på tre olika befintliga produkter med 
olika förbättringspotential: glödlampan, bilmotorn och 
hammaren. (Strikt räknat är det medel för att uppfylla behov 
som ska effektiviseras, t.ex. behovet av att få ljus inomhus. 
Men vi nöjer oss med en diskussion kring produkter som 
funnits länge, och där vi tror att liknande produkter kom-
mer att fortsätta finnas länge framöver.)

•	 Glödlampan exemplifierar en produkt med oerhört 
stor förbättringspotential. Av tillförd elektrisk en-
ergi omvandlar en glödlampa endast ca 2 procent 
till önskvärt ljus. En optimal lampa, som omvandlar 
100 procent av energin till ljus, skulle vara 50 gånger 
effektivare än glödlampan. (En så extremt optimal 
lampa lär knappast bli verklighet ens i framtiden. 
Exemplet ska istället ses som ett tankeexperiment 
för att testa teknikutvecklingens maximala poten-
tial. Som jämförelse kan nämnas att LED-lampor, 
som finns i handeln idag, omvandlar ungefär 15 
procent av energin till ljus.) 

•	 Motorn på en bensindriven bil omvandlar uppemot 
30 procent av energin till önskvärd rörelseenergi. 
Det finns alltså en medelstor förbättringspotential 
kvar. Motorn skulle hypotetiskt sett gå att göra tre 
gånger bättre än idag.
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•	 Hammaren exemplifierar en fulländad produkt 
utan ytterligare förbättringspotential. Principen för 
konstruktionen är densamma i farfars gamla verk-
tygslåda som i butikshyllorna idag: en tung stålk-
lump på ett lättare handtag. Att göra en ham-
marmodell som använder mindre stål än farfars 
modell (stålklump på träskaft) är svårt, och utveck-
lingen har snarare retarderat idag så att mer stål 
används till varje hammare (även till skaftet).

Tittar vi i vår omgivning ser vi att många produkter, kanske 
de flesta, ligger närmast typen ”hammare”. Det gäller i syn-
nerhet om vi tittar på aspekten materialåtgång. Däcket, 
glasrutan, kaffekoppen, bomullstyget, potatisen, bilvägen, 
bokhyllan och stålbalken; exemplen kan göras många på 
produkter som kräver likvärdiga materialresurser idag som 
i farfars ungdom.

För en överslagsräkning kan vi anta att alla befintliga 
produkter i medeltal skulle kunna halvera sin miljöbelast-
ning (material, energi m.m.) jämfört med idag. Hur länge 
finns det i så fall utrymme för teknikförbättringar så att 
tillväxten kan få fortgå samtidigt som miljöpåverkan min-
skar? Med en årlig förbättring på 7,2 procent blir svaret nio 
år. Sätter vi igång vår formidabla förbättring idag år 2014 så 
räcker effektivisering som grön tillväxtmotor till år 2023. 
Men vad ska vi göra år 2024? Även om hela samhället idag 
fortfarande vore ”glödlampa” (möjligt att göra 50 gånger 

resursnålare än idag) skulle tillväxtmotorn ändå bara räcka 
i 52 år. Vad händer sedan? När hela samhället nått teknisk 
fulländning, stadiet ”hammare”, kan teknikutveckling med 
effektivisering inte längre bidra till grön tillväxt. Här 
upptäcker vi att det finns övre gränser även för tekni-
kutvecklingen. 

Vi kan förmoda att en ökad andel ”hammare”, alltså 
produkter som är svåra att förbättra ytterligare, är en del av 
förklaringen till den avstannande förbättringstakten vi ob-
serverade i figur 6. Resonemanget ger också en politisk ut-
maning: Om vi tekniskt skulle klara av att leverera ett till-
växtutrymme på 7,2 procent varje år, skulle vi då politiskt 
klara av att ”bara” öka konsumtionen i enlighet med siffror-
na i räkneexemplet (ökning av BNP per capita med 1,7 pro-
cent och befolkning med 0,7 procent per år)?

Den uppmärksamme kan ha reagerat på att vi utgått från 
att effektivisering och tillväxt hör ihop. Debatten om grön 
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tillväxt handlar ju ofta om just detta. Investeringar i ”grön 
teknik” ska ge effektiviseringar av olika slag och därmed 
bidra till grön tillväxt. Här måste vi dock fråga oss om ef-
fektivisering verkligen ger tillväxt. Det korta svaret är att 
effektivisering i sig inte ger tillväxt. Tvärt om kan istället 
värdet av produktionen i en sektor som effektiviseras 
komma att minska. Men effektivisering skapar utrymme 
för tillväxt. När frigjorda resurser eller frigjord tid återin-
vesteras i ekonomin, kanske i helt andra branscher, ger det 
möjlighet att producera nya produkter, och med dessa in-
räknade ger effektivisering tillväxt. (Ekonomer har ibland 
olika åsikt om ifall effektivisering ger tillväxt eller inte. 
Men med mänsklighetens historia som referens tycker vi 
det är tydligt att effektivisering ger tillväxt. Hade männi-
skan aldrig lyckats effektivisera något hade vi inte varit lika 
många individer på jorden och lika ekonomiskt starka som 
vi är idag.)

Effektivisering kan alltså ge tillväxt, men bara om vi 
använder effektivitetsvinsten till att producera nya varor 
(eller större volymer av de befintliga). Men med dessa följer 
tillkommande ny miljöbelastning! Vi har upptäckt ytter-
ligare ett bekymmer med effektivisering som väg att nå 
grön tillväxt. Och vi landar åter i Jevons paradox.

Jevons paradox från producentens sida
Jevons paradox – att effektivisering tenderar att ge ökad 
istället för minskad resursförbrukning – diskuterade vi 
tidigare sedd från konsumenthållet. Men paradoxen kan 
lika gärna ses från producentens håll. En effektivisering 
kan ske inom en tillverkande industris väggar redan innan 
produkterna lämnar fabriken. Investering i ny teknik kan 
sänka resursförbrukningen per enhet och detta ser till en 
början ut att ge minskad total resursförbrukning. Tack vare 
minskade resurskostnader kan företaget också göra en 
större vinst för varje såld enhet. Ofta fördelas vinsten så att 
även konsumenten får del av den, genom en billigare 
produkt, samtidigt som tillverkningsindustrin får bättre 
vinstmarginaler och mer pengar i kassan (åt både ägare och 
anställda). Återigen uppstår paradoxen när dessa ”pengar 
över”, hos både konsument, ägare och anställda, omsätts i 

ny konsumtion eller ny produktion. Ägaren är mån om att 
snabbt kunna betala av kostnaden för investeringen, och 
höjer gärna de totala produktionsvolymerna. Och köpare 
finns ju för de större volymerna eftersom konsumenter och 
anställda fått nya ekonomiska möjligheter. Slutresultatet: 
en ökad resursförbrukning.

Kajsa Borgnäs beskriver just denna mekanism – att ägare 
höjer produktionsvolymerna för att kunna betala invester-
ingskostnaderna – som en viktig orsak till att grön tillväxt 
aldrig skulle kunna fungera i ekonomin i dess helhet 
(Borgnäs, 2013). Hon konstaterar att det verkar ”som om 
man antingen kan resurseffektivisera utan att öka produk-
tionen (då ökar hållbarheten men inte tillväxten), eller åter-
investera vinsten i ytterligare produktion (då får vi produk-
tionstillväxt, men inte mycket hållbarhet).”

Materialåtervinning och ny ren produktion
Det sista hoppet står nu till att vi kan kombinera tekni-
kutveckling med materialåtervinning och ny ren energi för 
att uppnå de önskvärda 7,2 procenten. Finns här några övre 
gränser för förbättringspotentialen?

Materialåtervinningen har en teoretisk gräns som sätts 
av det faktum att vi, enligt tillväxtens krav, inte får nöja oss 
med befintliga produktvolymer. Värdet av produktionen 
ska öka exponentiellt, och då räcker det inte ens att cirkulera 
allt material som redan är i omlopp. Nytt jungfruligt mate-
rial måste till. Men långt innan den teoretiska gränsen kom-
mer praktiska hinder. Den mänskliga faktorn är problema-
tisk; det tar generationer att arbeta in återvinningsrutiner i 
vardagen. Och hur ska vi orka bära dubbla, fyrdubbla, åt-
tadubbla och sextondubbla volymer in och ut ur våra hus? I 
takt med ökande inkomster ökar efterfrågan på genuina och 
exklusiva naturmaterial, och dessa är svåra recirkulera med 
bibehållet värde (t.ex. trä till parkettgolv). Materialbehovet 
kommer att stöta emot, eller har redan överskridit, flera av 
planetens systemgränser, t.ex. genom utarmning av biolo-
gisk mångfald och spridning av farliga kemikalier

Oändligt med billig ren energi, löser det något? Frågan 
aktualiserades nyligen då Andrea Rossi presenterade sin 
energikatalysator driven av kall fusion mellan nickel och 
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väte. Just denna process tycks dock vara en falsk förhoppn-
ing, men fysiken sätter inga tydliga gränser här. Billig ren 
energi från kärnreaktioner eller från solen har en klar teo-
retisk möjlighet. Problemen kommer istället när mänskli-
gheten ska hantera dessa nyvunna möjligheter. Betänk en 
situation där energin är oerhört billig. Allt kapital i naturen 
skulle då bli mycket lättåtkomligt. Att bryta malm, fiska i 
världshaven eller hugga i de avlägsnaste skogar skulle bli 
ännu enklare än idag. Av mänsklighetens historia kan vi 
lära att hög tillgänglighet till naturkapital utgör en klar 
riskfaktor. Rolett och Diamond (2004) studerade graden 
av avskogning orsakad av mänskliga bosättare, främst 
polynesier, för 69 öar i Stilla havet vid tidpunkten för de 

första européernas ankomst. Till de predikterande faktor-
erna hörde öarnas topografi och markförhållanden. 
Resultatet visade att gästvänlig terräng, som gjorde natu-
rens skafferi lättåtkomligt, bidrog till hårdare avskogning 
och mer förstörd naturmiljö. Skulle vi klara av de otaliga 
globala regleringar som skulle krävas om energin blev allt 
för billig? Världens stater har ju ännu inte ens kunnat enas 
om en global reglering av växthusgaser, trots årtionden av 
förhandlingar. Redan idag är billig energi från olja en ba-
komliggande faktor till ett hårt tryck mot många ekosys-
temtjänster och planetära systemgränser. All tillkommande 
energi, klimatneutral eller inte, verkar som en ytterligare 
pådrivande faktor.

Billig energi ger tillträde till naturens skafferier: skogar, fisk och mineraler. Om vi skulle lyckas framställa energi som var ren, koldioxidneutral och 
dessutom billig finns risk att vi flyttar miljöproblemen från ett bord till ett annat: en minskad direkt klimatpåverkan men en ökad miljöpåverkan på 
andra områden.
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Teknikutveckling, materialåtervinning och ny ren energi 
ger oss alltså inte något nytt hopp om att uppnå grön ekon-
omisk tillväxt. Men rätt använda och kombinerade med 
andra åtgärder – som vi ska komma till senare – rymmer 
dessa faktorer givetvis en enorm potential. Med teknikens 
hjälp kan vi öka den materiella nyttan av de resurser vi 
använder från naturen.  

Sverige som det goda exemplet?
Statistik och teori har visat på dilemmat med att uppnå 
grön tillväxt. Men Sverige då? Är inte vårt eget land undan-
taget som visar att det trots allt är möjligt? Från år 1990 
fram till nu uppges Sveriges utsläpp av växthusgaser ha 
minskat avsevärt samtidigt som vi haft en stadig ekono-
misk tillväxt.

Delar av förklaringen ligger i att den nämnda utsläpp-
skurvan rör just utsläpp av växthusgaser vilket svenskt 
politik jobbat aktivt med att minska. Först via sjuttiotalets 
oljekris där målet i första hand gällde att minska beroendet 
av utländsk (fossil) energi. Senare blev minskad klimat-
påverkan i sig ett viktigt mål, och klimatmålet tycks ibland 
ha överskuggat betydelsen av andra miljömål. Åtgärder 
som minskat utsläppen av växthusgaser har setts som till-
fredsställande nästan oberoende av åtgärdernas effekt på 
andra kritiska miljöaspekter. I Sverige har t.ex. den biolo-
giska mångfalden i skogen fått stå tillbaka i jakten efter ökat 
uttag av biobränsle.

En annan viktig del av förklaringen till den svenska 
statistiken har vi redan berört i diskussionen om tjänstetill-
växt. Om vi betraktar hela världen som ett enda stort pro-
ducerande företag så har den svenska delaktigheten i ”kon-
torsarbetet” ökat med åren samtidigt som ”skorstenarna” 
flyttat från landet. Vi har ökat andelen arbetstillfällen inom 
tjänstesektorn, men tar vi hänsyn till de totala utsläppen 
som vår konsumtion och livsstil för med sig blir bilden en 
annan. En rapport från Naturvårdsverket, Konsumtionens 
klimatpåverkan (Hunhammar et al., 2008), uppmärksam-
made den svenska konsumtionens fotavtryck på klimatet. 
Rapporten visade att svensken i sin roll som konsument 
hade ett ansvar för utsläpp av växthusgaser som var om-

kring 25 procent större än den officiella statistiken (utsläpp 
inom landet) visade. I en ny rapport (Brolinson et al., 2012) 
visar Naturvårdsverket även hur utvecklingen sett ut över 
tid: en allt större andel av de utsläpp som svenskars konsum-
tion för med sig sker utomlands, och svenskars totala fo-
tavtryck på klimatet är växande. 

IPCC om tillväxt
I april 2014 lade den tredje arbetsgruppen inom IPCC (FN:s 
klimatpanel) fram sin rapport Climate Change 2014: 
Mitigation of Climate Change (IPCC, 2014), med fokus på 
de möjligheter mänskligheten har att bryta trenden av sti-
gande utsläpp av växthusgaser. I svensk dagspress presen-
terades resultat ur rapporten på det sätt alla önskat:

"I rapporten hävdas också att kostnaderna är överkom-
liga för de nödvändiga åtgärderna. Tillväxten i världse-
konomin minskar bara med cirka 0,06 procentenheter om 
året."
(Västerbottens-Kuriren/TT, 2014-04-14)

Liknande ordalydelser förekom i många svenska dags-
tidningar och kunde tolkas som att IPCC äntligen hittat 
formeln för grön tillväxt. Men vad säger rapporten egentli-
gen? Eller kanske mer intressant, vad säger den inte? 
(Referenser till avsnitt i rapporten är satta inom hakparen-
teser.)

Till att börja med visar rapporten de historiska tren-
derna för perioden 1970-2010 där befolkningstillväxt och 
ekonomisk tillväxt tillsammans verkat för ökade utsläpp, 
och hur ekonomisk tillväxt mot slutet av perioden tagit över 
som den dominerande faktorn [SPM.3]. Man bekräftar 
också svårigheten med att uppnå grön tillväxt via tjänstetill-
växt. Tjänster tenderar att blir allt mer energiintensiva och 
utsläpp som försvunnit från länder med hög tjänstetillväxt 
har istället lokaliserats till andra platser i världen, exempel-
vis genom förflyttning från OECD-länder till Asien [5.3.3.2 
och 5.3.3.3]. Detta är i linje med vad vi här tidigare har visat.

I rapporten sammanställs en uppsättning framtidssce-
narier från oberoende forskarlag som simulerat effekterna 
på samhälle och klimat av olika klimatpolicyer. Scenarierna 
sträcker sig fram till år 2100. Simuleringarna börjar med 
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basfall, ”business as usual”. Här ingår uppskattningar om 
den framtida ekonomiska tillväxten. I majoriteten av stud-
ierna har tillväxten antagits fortsätta i oförminskad eller 
ännu högre takt än idag. Detta baseras på historiska iakt-
tagelser och ekonomiska skolor som inte ser naturens 
resurser, tjänster och livskraft som viktiga faktorer i kalky-
len. Men IPCC har inte verifierat dessa tillväxtantaganden 
som rimliga för framtiden. Tvärt om pekar man på att det 
råder stor oenighet i forskarvärlden om vad som krävs för 
att driva tillväxt, och om naturens betydelse i samman-
hanget. Att tillväxten skulle kunna fortsätta som tidigare 
finns det alltså varken stöd eller motbevis för i rapporten 
[5.3.3.1 och 6.3.1.2].

Siffran i citatet från dagstidningen kommer från nästa 
steg, idealscenarierna, där klimatpolicyer och tekniska 
möjligheter samverkar på ett idealt och kostnadseffektivt 
sätt. Men på detta ska sedan verklighetens begränsningar 
läggas, ty i idealscenariot förutsätts exempelvis att alla 
världens nationer vidtar nödvändiga åtgärder från och med 
idag, att ett enhetligt globalt pris på koldioxid finns på plats, 
att teknik för att avskilja och lagra koldioxid finns tillgäng-
lig, och att inga begränsningar finns för uttag av biomassa. 
IPCC redovisar ökade kostnader för dessa faktorer, om det 
ideala inte slår in, och här borde även svenska folket få veta 
att det ideala inte är detsamma som det troliga [SPM.4.1].

Men mest anmärkningsvärt, och som vi inte tycker att 
IPCC har lyckats förmedla, är att kalkylen endast rör klimat 
och tillväxt, inte hållbarhet och tillväxt. Uppgiftens fokus 
har varit att klara en av de planetära gränserna, klimatet, 
inte alla. Vissa angränsande miljöaspekter diskuteras som 
sidoeffekter, men inte som mål av likvärdig dignitet [6.1.1 
och 6.6]. Som vi argumenterat för går tillväxt och miljö i 
vissa fall att räkna hem om endast en miljöaspekt antas 
begränsande, men negativa konsekvenser spiller då istället 
över på andra områden. För att räkna hem tillväxt och 
klimat krävs dock i IPCC:s scenarier en mirakelmedicin: 
avskiljning och lagring av koldioxid i berggrunden (CCS-
teknik). Tekniken finns inte i fullskalig drift idag men alla 
enskilda komponenter används i andra sammanhang 
[SPM.4.2.2]. Den har därför en klar potential att leverera 

ren energi och faktiskt luckra upp sambanden mellan kli-
matpåverkan och tillväxt. Men, den en ger oss ingen ny 
princip för att nå frikoppling på bred front. Vi har ju nyss 
sett hur billig ren energi skulle kunna bli förödande för bi-
ologisk mångfald och andra knappa resurser. Energi via 
CCS vore inget undantag från detta.

Teknikväxling och tillväxt inom gröna branscher
Innan vi avrundar kapitlet ska vi beröra det som många 

i dagligt tal förknippar med uttrycket grön tillväxt, nämli-
gen tillväxt inom ”gröna” branscher. Är satsning på exem-
pelvis fjärrvärme, vindkraft och järnvägstransporter 
miljöriktiga lösningar, även om vi beaktar återkopplings-
mekanismer? Svaret beror på vad som händer i respektive 
parallell bransch: vad som händer med oljeuppvärmning 
(parallell med fjärrvärme), kolkraft (parallell med vind-
kraft) och lastbilstransporter (parallell med järnvägstrans-
porter).

Efter sjutiotalets oljekris satsades stort i Sverige på att 
bygga ut fjärrvärme (och kärnkraft) och samtidigt fasa ut 
oljeuppvärmning. Växlingen drevs främst av politiska 
motiv för att minska beroendet av osäker utländsk import. 
Växlingen var antagligen en hygglig affär även ekonomiskt, 
men knappast någon betydande injektion för den generella 
tillväxten. Det var också just en växling, där det ena ersatte 
och fasade ut det andra så att oljeanvändningen för up-
pvärmning minskade radikalt. Sammantaget kan man där-
för anta, i vart fall vad gäller påverkan på växthuseffekten, 
att åtgärden hade god miljönytta även på kalkylens sista rad.

När det gäller vindkraft och järnvägstransporter är situ-
ationen idag annorlunda. Här sker inte den växling man 
kunde önska. Ny vindkraft ersätter inte kolkraft, istället 
adderas ny vindkraft som ytterligare en energikälla till be-
fintlig elproduktionsmix. Och utökade järnvägstransport-
er ersätter inte lastbilstransporter utan adderas istället som 
en ny tillkommande transportmöjlighet parallellt med en 
fortsatt ökning av lastbilstransporterna. Att bara tillföra ny 
energi eller nya transportmöjligheter, hur miljövänliga de 
än må vara, kommer inte att råda bot på några miljöprob-
lem. Istället bidrar de till att ytterligare skala upp den ekon-
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omiska aktiviteten och trycket på naturens resurser.    
Goda teknikväxlingar har ändå en självklar plats i 

agendan för en hållbar framtid. De bidrar till att förbättra 
teknikfaktorn i IPAT-ekvationen. Men de måste bli just 
växlingar som fasar ut någon annan mer miljöfarlig verk-
samhet. Återkopplingsmekanismer är i rörelse även vid 
teknikskiften; blir växlingen ekonomiskt lönsam finns risk 
att miljövinsten går förlorad. Om den ekonomiska vinsten 
återinvesteras i ekonomin och alstrar ny produktion och 
konsumtion så följer ny miljöbelastning med i bagaget. Att 
det finns behov av tillväxt inom vissa områden (förnybar 
energi, hållbar transportinfrastruktur, uthållig livsmedel-
sproduktion etc.) får inte bli ett giltigt argument för att 
bortse från problemen med en volymmässig ökning av hela 
ekonomin.

Ett uppvaknande 
Vi har tidigare konstaterat att det finns uppenbara samband 
mellan ekonomisk tillväxt av konventionellt slag och 
ökande miljöbelastning. I detta kapitel har vi visat att det 
skulle krävas enormt snabba förändringar i teknikutveck-
ling och konsumtionsmönster ifall fortsatt tillväxt skulle 
kunna frikopplas från växande miljöpåverkan. Det finns 
ingen praktisk erfarenhet som talar för att en sådan frikop-
pling är möjlig, och det finns heller inget vetenskapligt un-
derlag för hur det skulle kunna se ut, inte ens i teorin. Ändå 

är det precis detta – grön tillväxt - som de flesta politiker, 
debattörer, ekonomer, näringslivsföreträdare och andra 
organiserade samhällsintressen argumenterar för. Här 
krävs ett uppvaknande och här krävs nya insikter: insikt om 
att förbättringsarbetet går för långsamt och att förbättring-
strenden är avstannande, förståelse för att tillväxten delvis 
består av ett allt snabbare uttag från naturens sparkonto 
istället för av reella framsteg, förståelse för de återkopplings-
mekanismer som kontinuerligt ”äter upp” teknikförbät-
tringar och insikt om det orealistiska i att försöka skapa 
fortsatt tillväxt som främst är baserad på tjänstekonsum-
tion. Grön tillväxt är inte svaret på frågan om hur vi åstad-
kommer en hållbar ekonomi.

Det är nu lätt att känna sig inmålad i ett hörn. Vi har suc-
cessivt stängt dörr efter dörr mot den gröna tillväxten, mot 
tanken om en modell som ger vinst till alla, plånboken in-
räknad. Men att stänga alla dessa dörrar har varit en med-
veten strategi. Som vi visat i detta kapitel är grön tillväxt är 
en helt orimlig idé. Först om vi lyckas avlägsna oss från 
tanken på fortsatt exponentiell tillväxt som det enda möj-
liga alternativet kan vi komma vidare. Först då kan vi på 
allvar börja diskutera och undersöka vilka förändringar som 
behövs för att uppnå en verkligt grön ekonomi, som borgar 
för en långsiktig förvaltning av naturresurserna. I sista delen 
av rapporten presenterar vi ett antal handlingsalternativ som 
har potential att bidra till en sådan omställning.
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Del III: Vägar mot en grön ekonomi

Problembilden är klar. Vi nyttjar resurserna hos den natur 
som försörjer oss alldeles för hårt, och vi belastar den med 
långt mer restprodukter än vad den kan ta hand om. En del 
av förklaringen är att kostnaderna för miljöförstöring inte 
syns i den ekonomiska modellen. En annan orsak är att vi 
har blivit beroende av en ständig tillväxt av de ekonomiska 
aktiviteterna. Om vi i grunden ska kunna påverka utveck-
lingen måste vi alltså förändra det ekonomiska systemets 
funktionssätt och strukturer.

En grön ekonomi är en ekonomi där ramarna är utfor-
made på ett sådant sätt att ekosystemens kapacitet att lev-
erera varor och tjänster inte äventyras. Det är också en 
ekonomi som bättre än idag stöttar aktiviteter och styr in-
vesteringar och resursflöden i sådana riktningar att de 
bidrar till att tillgodose grundläggande mänskliga behov.

Det finns gott om exempel på miljömässiga framgångar 
och systemskiften som varit både snabba och genomgri-
pande. Biobränslebaserad fjärrvärme istället för villaolja, 
introduktionen av LED-lampan istället för glödlampan och 
bättre alternativ än det miljöfarliga kloret vid papperstill-
verkning; tre exempel som visar att en omställning är 
möjlig, och att förändringar kan vara snabba. Men dess-
värre är sådana förändringar inget annat än pyrrhussegrar 
ifall vi endast omsätter besparingarna från dessa segrar i ny 
konsumtion och ny produktion. 

Det dominerande synsättet sedan länge har varit att vi 
kommer att kunna lösa miljöproblemen med hjälp av ny 
teknik, nya energikällor och ekonomiska styrmedel som 
påskyndar det hela. Man har satt likhetstecken mellan 
miljöhänsyn och sådant som miljöbilar, energisnåla vitva-
ror och ekoprodukter; nya varor som är lite smartare än de 
gamla. 

Den här bilden måste utmanas. En central uppgift för 
miljörörelsen blir, under lång tid framöver, att försöka bidra 
till det nödvändiga perspektivskiftet. Vi måste visa varför 
det behövs mer än teknikutveckling och relevantare pris-
sättning. Den typen av åtgärder behöver kombineras med 
reformer och strukturförändringar som sätter gränser för 
resurskonsumtion och utsläpp och – inte minst – som gör 
samhället mindre beroende av tillväxt. 

Förändringar av den typen blir förstås inte framgång-
srika om man försöker genomföra dem isolerat i ett litet land 
som Sverige. Men vi kan inte stillasittande invänta interna-
tionella överenskommelser. Vi har ett ansvar för att påverka 
ohållbara strukturer i vårt eget land och att peka på möjliga 
lösningar.

Strax (i kapitel 8) ska vi redogöra för ett antal konkreta 
verktyg som, rätt använda, skulle kunna bidra till en grönare 
ekonomi. Men först vill vi vidga perspektivet så att vi bättre 
förstår vad de olika handlingsalternativen kan komma att 
bidra med när man ser till hela bilden.    
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7. Att ta ansvar för helheten

Målkonflikter behöver synliggöras
Det har genom åren lagts många miljöpolitiska förslag där 
åtgärderna vid närmare granskning visar sig vara utan ef-
fekt eller till och med kontraproduktiva. I det lilla sam-
manhanget ser åtgärden god ut, men effekterna i samhället 
som helhet och i ett globalt perspektiv blir det motsatta. 
Miljöproblem flyttas runt. Man sparar in miljöbelastning 
i en sektor (t.ex. minskade utsläpp av växthusgaser genom 
ökad användning av biobränslen) och märker inte att miljö-
belastningen ökar i en annan (minskad biologisk mångfald 
i skogen). Man flyttar tillverkningsindustrins skorstenar 
utomlands och tror att utsläppen försvunnit. Miljörörelsen 
har varit bra på att uppmärksamma sådana målkonflikter.

Men vad som sällan uppmärksammas är det paradoxa-
la i att åtgärder för att öka energi- eller resurseffektiviteten 
i realiteten ofta bidrar till att växla upp den totala förbruk-
ningen i slutändan. Goda tekniska lösningar kan minska 
miljöbelastningen per ekonomisk enhet. Tillfälligtvis kan 
de också minska förbrukningen eller utsläppen av en viss 
specifik råvara eller utsläppstyp. Men som en bieffekt ska-
las samtidigt hela ekonomins storlek upp och slutresultatet 
blir ofta att den sammanlagda miljöbelastningen ökar. Vi 
vill därför börja med att ta ett steg bakåt och betrakta en 
större bild. Vi vill koppla samman begrepp från tidigare 
delar av texten så att orsakssambanden blir tydligare.

Tillväxtdrivande mekanismer
Enligt vår mening är den ekonomiska tillväxtspiralen i 
många avseenden en spontan och självgående process, men 
där det finns påverkbara faktorer. Tillväxtspiralen har haft 
egen drivkraft så länge förloppet haft bränsle, ett bränsle 
som kan summeras under begreppet ”orörd mark”. Med 
orörd mark menar vi områden där nya landvinningar fort-
farande varit möjliga, exempelvis fyndigheter av fossila 
bränslen, metaller och fosfor där mer funnits att hämta ur 
jordskorpan, globalisering där spridning av lämpliga arter 
och tekniker hittills varit ofullständig, och teknik, bi-
oteknik och genetik som hittills haft mycket utvecklings-
potential kvar. Det har funnits mycket kapital i naturen 
som varit möjligt att konsumera (se kapitel 4), och det har 

funnits många ”glödlampor” som kunnat bli ”hammare” 
(se kapitel 6).

Från biologiska processer, exempelvis bakterier som 
förökar sig i gammal mat, kan vi se att tillväxt i något orört 
sker exponentiellt. En bakterie blir två som blir fyra som 
blir åtta som blir sexton. På ett liknande sätt fortplantar sig 
tillväxten i vår moderna ekonomi, så länge det finns något 
orört att tillväxa i.

Även om tillväxten i grunden är spontan så krävs en hel 
del interaktion och återkoppling mellan olika faktorer för 
att processen ska fortlöpa och accelerera. En god liknelse av 
återkopplingsmekanismer är hur vedträn i en öppen eld 
ligger och brinner sida vid sida. Om förbränningen som 
pågår i ett vedträ tilltar så alstras värme som förstärker för-
bränningen av alla närliggande vedträn. Häri ligger förklar-
ingen till att återkopplingsmekanismerna nu i vår tid plöt-
sligt blivit kraftfulla och kunnat accelerera tillväxtspiralen. 
Mycket ny markbrytning av olika slag (fossila bränslen, 
teknikutveckling, och globalisering med spridning av an-
vändbara växter och djur och ökad rörlighet för kapital, 
arbetskraft, produkter och information) har kunnat ske 
samtidigt, vilket lett till ömsesidig förstärkning. Bildligt 
talat var vedträna i eldstaden tidigare mer utspridda än vad 
de är idag. Exempelvis användes fossila bränslen av män-
niskor redan för tusentals år sedan, men utan dragkraft av 
globalisering och teknikutveckling förblev nyttjandet 
småskaligt (Diamond, 1997/2006).

De resurser vi använder för våra ekonomiska verksam-
heter kan, som diskuterades i kapitel 4, vara antingen resurs-
er som kontinuerligt förnyas, eller resurser från sparat 
naturkapital (se figur 4). Vi kan generalisera genom att kalla 
sådana verksamheter som främst nyttjar kontinuerligt förn-
yade resurser för ”hållbara verksamheter” och sådana som 
främst nyttjar sparat naturkapital för ”icke hållbara verk-
samheter”. Till hållbara verksamheter räknar vi även ef-
fektiviseringsåtgärder, som är hållbara i den meningen att 
de ger större mängd mänsklig nytta utan att kräva mer 
resurser från naturen. Men återkopplingsmekanismerna 
som driver tillväxten gör ingen åtskillnad: hållbara verk-
samheter som växer förstärker även tillväxt av icke hållbara 
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verksamheter och vice versa. ”Hållbara” och ”ohållbara” 
vedträn ligger tillsammans i samma eldstad, utvecklar ge-
mensam hetta och förstärker varandras förbränning. 

Björk och furu brinner sida vid sida. Med gemensam hetta förstärker 
vedträn varandras förbränning, utan hänsyn till träslag. På ett liknande 
sätt blir den spontana effekten av grön tillväxt ett ökat tryck även på icke 
hållbara processer. 

När grön tillväxt förespråkas lyfts ofta ny ren energi i kom-
bination med energieffektivisering fram som en väg mot 
ökad hållbarhet. Men båda dessa tillför ekonomin nya 
medel som spontat ger ökat, inte minskat, tryck på andra 
processer (t.ex. ökad användning av fossila bränslen). För 
bibehållen miljövinst skulle alla former av effektiviseringar 
och ny ren produktion, som med dagens måttstockar är 
ekonomiskt lönsamma, behöva balanseras med en motåt-
gärd: ökat skydd för naturen och naturkapitalet (t.ex. genom 
fastställda gränser för resurskonsumtion och utsläpp) eller 
att besparingen helt enkelt plockades ut ur ekonomin (t.ex. 
genom ökad fritid). Istället för att öka värmebildningen från 
hållbara vedträn behöver vi idag dra ohållbara vedträn bort 
från elden. 

Med detta inte sagt att den gröna tillväxten skulle vara 
sämre än den konventionella. Den är bättre, men fortfar-
ande inte bra. Grön tillväxt ger ett bättre förhållande (kvot) 
mellan hållbara och icke hållbara verksamheter. Men den 
driver också på de skadliga processerna, fysikaliska fenom-

en som växthuseffekten, som föga bryr sig om relativa an-
delar inom den mänskliga ekonomin. Tyvärr har det idag 
nästan blivit ett krav på att nya gröna lösningar måste vara 
expansiva, tillväxtdrivande, för att nå acceptans hos poli-
tiker och allmänhet. Och då går miljövinsten förlorad.

Som stöd för vårt resonemang om återkopplingsmekan-
ismernas dynamik vill vi rekommendera läsning av Jared 
Diamonds bok Vete vapen & virus (Diamond, 1997/2006). 
Även om Diamond har ett annat fokus och använder en helt 
annan nomenklatur än den vi valt, så visar Diamonds berät-
telse om mänsklighetens historia hur landvinningar på 
olika fronter successivt har globaliserats och förstärkt var-
andra, i ett accelererande tempo.

Globalisering, billiga transporter, fri rörlighet för kapital, 
arbetskraft, varor, tjänster och information; alla dessa fak-
torer samverkar för fortsatt exponentiell expansion. Alla 
vedträn har förts så nära varandra som möjligt för maximal 
återkoppling. Samhällets strävan är att fortsätta undanröja 
alla hinder för ett exponentiellt förlopp, som om det funnits 
oändligt med orörd mark. Men nu är planetens materiella 
resurser inte oändliga, teknikutvecklingen har övre gräns-
er, och produktionen och tillväxten vilar tungt på ohållbara 
processer. För att nå en hållbar grön ekonomi är en av hörn-
stenarna att plocka bort dessa ohållbara processer, vilket i 
klartext innebär att stärka skyddet för naturen och att fasa 
ut förbrukningen av sparat naturkapital. 

Tre spår för arbetet
Att idag ge ett urstarkt skydd åt naturen och naturkapitalet 
skulle med stor sannolikhet innebära en global resurskris 
som blir akut ganska snart. I det läget riskerar vi att få en 
avstannande ekonomi med ekonomisk och social kollaps 
som följd ifall vi inte samtidigt ställt om det ekonomiska 
systemet. 

Dilemmat har som vi ser det tre komponenter: samhället 
är beroende av tillväxt, aldrig så mycket ekoeffektivisering 
kommer inte att bli lösningen och ett tillräckligt skydd för 
naturen är osannolikt eftersom dagens tillväxtberoende 
samhälle inte skulle kunna hantera det. I det läget är det 
kanske rent av oansvarigt att ”bara” jobba för ekoeffektivi-
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sering och förbättrat skydd för ekosystemen? Ett framgång-
srikt arbete för en grön ekonomi måste därför rimligtvis 
följa tre olika spår: 

1. att ge ett tillräckligt starkt skydd åt naturen och 
naturkapitalet, 

2. att minska det ekologiska avtrycket av den ekono-
miska aktiviteten (ekoeffektivisering) och 

3. att minska samhällets beroende av ekonomisk till-
växt.

Tre spår, eller tre pelare, för det fortsatta arbetet i riktning mot en grön 
ekonomi. 

I figur 7 har vi försökt illustrera hur effekterna av dessa 
tre spår kan samverka. Fortsatt ”business as usual” (7a) 
jämförs mot en utfasning av icke hållbara verksamheter 
(7b). Skisserna utgår från figur 4. Den gröna ytan längst ner 
motsvarar användning av resurser som kontinuerligt förn-
yas. Den röda ytan motsvarar resurser från sparat naturka-
pital. Summan av dessa två – vilken utgörs av den heldrag-
na gröna linjen – är nivån för det totala uttaget av 
grundresurser från naturen (mat, energi, fibrer, mineraler 
etc.). Figurerna har dessutom kompletterats med en ”ef-
fektivitetsfaktor” som visar hur vi successivt blir allt mer 

effektiva när det gäller att nyttja de resurser vi använder från 
naturen, t.ex. via materialåtervinning och energieffektivi-
sering. Den streckade blå linjen visar den totala materiella 
nyttan av de resurser vi använder. Den röda streckade linjen 
visar de förväntningar samhället har idag - alltså en fortsatt 
exponentiell tillväxt av den materiella nyttan. 

Vi jämför figur 7a och 7b. Genom skydd av natur och 
naturkapital kan vi undvika att naturens produktions-
förmåga sänks och då ökar chanserna att undvika en farlig 
resursbubbla. I figur 7b visas skydd av naturkapital genom 
att den röda ytan börjar minska, vika nedåt, i ett tidigare 
skede än i 7a. Mänskligheten agerar, i fall 7b, förebyggande 
för att spara på naturkapitalet innan en bristsituation upp-
står. Ett exempel på detta vore att inte elda upp alla fyndi-
gheter av fossila bränslen utan lämna oljekällor orörda i 
backen. Vinsten av att spara på naturkapitalet, och vinsten 
av att skydda naturens mångfald och vitalitet, kommer i 
figur 7b att visa sig ge dubbla fördelar: Dels genom att natu-
rens produktionsförmåga (grön yta längst ner) inte pressas 
neråt genom växthuseffekt, övergödning, överutnyttjade 
ekosystem och annan miljöpåverkan, som i 7a. Dels genom 
att nyttjandet av sparat naturkapital (röd yta) inte hinner 
komma upp till alltför ”hög höjd”, vilket ger oss en kortare 
sträcka att ”falla” när det sparade naturkapitalet börjar vara 
på upphällningen. I framtiden kommer vi, helt oundvikligt, 
att leva endast av de resurser som naturen kontinuerligt 
förnyar åt oss. Vi landar till slut på ”bara grönt” vare sig vi 
vill det eller inte. Men att, som i figur 7a, låta naturen sköta 
inbromsningen åt oss när naturkapitalet sinar ger tveklöst 
en jobbigare bubbelform på resurskurvan. En så dramatisk 
nedgång av resurstillgången skulle rimligen bli svårhan-
terad, med stor risk för social oro och konflikter. Skydd av 
natur och naturkapital är som sagt det första av de tre spåren 
i arbetet för en grön ekonomi.
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Figur 7. Principskiss – resursanvändning och resursnytta, globalt 
perspektiv: (a) ”Business as usual” jämfört med (b) skydd av natur och 
naturkapital och utfasning av icke hållbara verksamheter. För beskrivning 
se den löpande texten.

Det andra spåret, att minska det ekologiska avtrycket av den 
ekonomiska aktiviteten, visas i figuren genom den så kallade 
”effektivitetsfaktorn”. Genom att utveckla produktion, 
transporter och byggande som använder mindre energi och 
resurser och som nyttjar återvunnet material istället för 
jungfruliga råvaror från naturen kan nyttan av de resurser 
vi använder öka (streckad blå linje). Som vi påpekat är detta 
spår i sig självt expansivt, tillväxtdrivande, och behöver 
balanseras med ökat skydd för naturkapitalet, eller att be-
sparingarna på något sätt plockas ut ur ekonomin, för att 
miljövinsten ska bibehållas. Vad gäller effektivitetsfaktorn 
skiljer själva faktorn inte mellan de två exemplen i vår il-
lustration, vi har (något förenklat) antagit att effektivare 
teknik utvecklas med samma hastighet i båda fallen. Men i 
fall 7b ger detta större nytta, större ljusgrön yta, helt enkelt 
för att det finns mer grundresurser från naturen att multi-
plicera med faktorn. 

Trots skydd för ekosystemen och trots ekoeffektivisering 
återstår ett gigantiskt gap mellan den nytta vi kan åstad-
komma (blå streckad linje) och samhällets förväntningar 
på fortsatt exponentiell tillväxt (röd streckad linje). Och vi 
ska inte glömma bort att den röda streckade linjen inte bara 
utgörs av förväntningar. Vårt samhälle har idag också ett 
inneboende beroende av fortsatt tillväxt. Trots detta måste 
gapet mellan de både linjerna tillslutas. Utmaningen är 
enorm.

Tillväxt – rätt eller fel fråga?
Trots att det idag finns en allt bredare uppslutning kring 
insikten om att konventionell ekonomisk tillväxt är ohållbar 
menar många att miljörörelsen inte ska sätta tillväxtfrågan 
i fokus. Ansträngningarna borde istället riktas mot att 
försöka marginalisera tillväxtbegreppet; ifall samhället 
slutade lägga så stor vikt vid just utvecklingen av BNP skulle 
det ge större utrymme för mer relevanta mål som hälsa och 
miljö. ”Relax about GDP growth” uppmanar van den Bergh 
(2010) i en ofta citerad vetenskaplig artikel. Författaren 
menar att en viss grad av BNP-tillväxt, t.ex. nolltillväxt eller 
negativ tillväxt (degrowth) inte är ett eftersträvansvärt mål 
i sig. Van den Bergh menar att det skulle bli oerhört svårt 
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att få gehör för krav på en krympande ekonomi, och i syfte 
att skapa en miljömässigt positiv utveckling skulle de-
growth vara mycket trubbigt och ineffektivt. Författaren 
förordar istället en neutral inställning till tillväxt: agrowth.

Dessa synsätt, att inte eftersträva negativ tillväxt och 
istället ta sikte mot mer relevanta mål än BNP, delar vi helt 
och fullt. Det finns många nödvändiga framtidssatsningar, 
t.ex. investeringar i vindkraft och järnväg, som kommer att 
bidra till hållbarhet samtidigt som de bidrar till ekonomisk 
tillväxt. Miljörörelsen kan inte säga nej till sådana satsnin-
gar med hänvisning till att tillväxt är ohållbart. Men vi får 
inte glömma att vare sig vindkraftverk eller järnvägar i sig 
är bra för miljön; tvärtom belastar de miljön och en 
miljövinst blir det bara om de ersätter något annat, smutsi-
gare, t.ex. kolkraftverk och lastbilar. En typ av kapital måste 
bytas mot en annan typ av kapital, för att använda ekono-
mers språk. Men då får vi heller ingen tillväxt, som 
Malmaeus (2013) påpekar, eftersom den samlade mängden 
kapital inte har ökat. Ännu större anledning alltså att mar-
ginalisera tillväxtmålet och satsa på relevantare mål som 
förnybar energi och hållbar infrastruktur. Men detta bety-
der inte att miljörörelsen kan förhålla sig passiv i tillväxt-
frågan.

Vi tror att van den Bergh (2010) och andra har underskat-
tat svårigheterna med att marginalisera BNP. Ekonomisk 
tillväxt är idag nödvändig för att hålla arbetslösheten nere, 

för att ha råd med pensioner, för att klara samhället ifrån 
finansiell oro och för att undvika att investerare flyttar sitt 
kapital till något annat land. Därför behövs det strategier 
för att minska tillväxtberoendet innan det finns någon som 
helst realism i att försöka marginalisera BNP-begreppet.  

För att få mer kunskap om detta ordnade vi i Falun under 
våren 2011 en föreläsningsserie där tre personer som på 
olika sätt fördjupat sig i tillväxtens dilemman bjöds in: 
Björn Forsberg (miljöforskare, författare), Annika Lillemets 
(riksdagspolitiker, MP) och Christer Sanne (samhällsfor-
skare, författare). Deras respektive problembeskrivningar 
– svårigheterna med att lösa miljöproblemen inom nu-
varande tillväxtparadigm – var nästan identiska. Men de 
föreslog tre helt olika lösningar: lokal ekonomi, nya af-
färsmodeller respektive arbetstidsförkortning var nyckeln 
för att komma tillrätta med tillväxtens dilemman. Här finns 
alltså ett stort behov av fortsatt utveckling genom både for-
skning och idédebatt.

 I nästa kapitel kommer vi att titta på en rad tänkbara 
åtgärder för en hållbar grön ekonomi och om möjligt kop-
pla förslagen till tidigare förda resonemang. Notera att flera 
av förslagen kan förväntas ge minskad BNP-tillväxt (i ett 
kortsiktigt tidsperspektiv). Men vi lägger inte någon värder-
ing i detta, varken positiv eller negativ, utan ser det istället 
som en naturlig följd våra tidigare slutsatser: att en oförmin-
skad tillväxttakt inte är hållbar.
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8. Några möjliga handlingsalternativ

Skydda naturen och naturkapitalet
I denna rapport framhålls att en grundläggande 
förutsättning för att nå en hållbar grön ekonomi är att det 
finns ett tillräckligt starkt skydd för naturen och naturka-
pitalet. Rapportens fokus är inte att fördjupa det ämnet, men 
vi vill kort beskriva vad vi lägger in i begreppen.

Att skydda naturen och naturkapitalet är en fråga om att 
bibehålla livskraften i ekosystemen och att främja biologisk 
mångfald. Bakomliggande syften i sammanhanget grön 
ekonomi är att behålla en stark nyproduktion från naturen, 
behålla fungerande ekosystemtjänster och behålla naturens 
tålighet mot förändringar. Därför behövs olika former av 
naturskydd, naturen behöver refuger som får vara helt ifred. 
Men minst lika mycket handlar frågan om att hitta former 
för hållbart brukande av skog, odlingsmark, vattenekosys-
tem och andra naturresurser. 

I framtiden får vi räkna med att miljövariabler som tem-
peratur, nederbörd och pH-värde kommer att förändras 
mycket snabbare än vad många arter är vana vid. Vi kan 
också räkna med ökande störningar från toxiska ämnen och 
en lång rad olika kemikalier. I det läget är det a och o att 
naturens väv är mångfacetterad och tät. Om någon enskild 
art slås ut ska där alltid finnas flera andra arter redo att ta 
över för att upprätthålla systemets stabilitet. Det är också 
viktigt med en stor genetisk bredd inom respektive art. Här 
i Sverige pågår en bekymmersam utveckling när det gäller 
mångfalden i skogen. Trenden går mot stora sammanhän-
gande arealer av monokulturer, där trädbestånden är likål-
driga och ofta domineras av en enda art, gran eller tall; ofta 
planterade vilket minskar den genetiska bredden. I tropiska 
områden pågår en liknande utveckling där varierade natur-
skogar ersättas av odlingar av exempelvis eukalyptus eller 
oljepalm. Både i skogen och i det odlade landskapet behöver 
vi istället sträva efter en varierad landskapsbild med korta 
avstånd mellan olika naturtyper.

Det finns två olika typer av naturkapital: förnybart res-
pektive ej förnybart. Till förnybart naturkapital hör bestånd 
av skog eller fisk, där uttaget idag ofta överstiger nybildnin-
gen. Här lyckas skyddet ofta bättre i små sammanhang med 
tydlig ägarstruktur än i stora allmänningar. I Sverige har vi 

lyckats bättre med skyddet av de skogliga virkesvolymerna 
än med skyddet av de gemensamma fiskbestånden i 
Östersjön. En av nycklarna till ett balanserat nyttjande är 
att hitta lämpliga former av ägande eller förvaltning, som 
uppmuntrar till långsiktigt ansvar.

Till ej förnybart naturkapital räknas exempelvis fossila 
energitillgångar (t.ex. olja, kol och naturgas) och mineraler 
(t.ex. metaller och fosfor); kort sagt det mesta vi bryter ur 
jordskorpan. Att skydda dessa tillgångar från exploatering 
är beroende av att vi lyckas med globala överenskommelser. 
Det måste till globala tak för användningen av fossilt 
naturkapital som våra mänskliga samhällen kan anpassa 
sig efter. För att lyckas kommer det att krävas stora mått av 
rättvisa och solidariskt ansvarstagande i de modeller som 
läggs fram.

Sätt pris på miljöförstöring
Miljörörelsen har sedan länge försökt påverka en av 
marknadsekonomins största brister, nämligen den att priset 
för miljöförstöring inte syns i priset för de varor vi köper (se 
kapitel 1). Skillnader i pris mellan olika varor och tjänster 
har visat sig ha stor betydelse för vad vi väljer att lägga våra 
pengar på. Att påverka prislappen är därför ett effektivt sätt 
att förändra konsumtionsmönster.

Principen om att förorenaren ska betala (polluter pays 
principle) är sedan årtionden allmänt accepterad inom poli-
tiken, den slås fast i internationella avtal, i EU:s fördrag etc. 
Principen innebär att den som orsakar skador i miljön också 
ska täcka samhällets kostnader för dessa skador. Själva idén 
om att baka in kostnader för miljöförstöring i priset för 
varor och tjänster borde alltså inte behöva stöta på politiskt 
motstånd, men det är förstås en helt annan sak när det kom-
mer till att genomföra detta i praktiken.

Staten har möjlighet att påverka prisbildningen på en rad 
olika sätt. Lagstiftning kan ses som ett slags ekonomiskt 
styrmedel. Lagar som beskriver hur t.ex. skogsbruket måste 
ta miljöhänsyn eller hur lantbrukare ska sköta djurhållnin-
gen gör att de mest ansvarslösa formerna av utnyttjande inte 
längre blir tillåtna. Om detta gör att produktionen blir dy-
rare kommer priset på varorna att stiga. Den som bryter mot 
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lagen får ett straff som är kännbart – ekonomiskt eller på 
annat sätt. Är straffet inte tillräckligt kännbart får styrm-
edlet inte önskad effekt. Ett tydligt exempel på detta ser vi 
inom skogsbruket, där en stor del av alla avverkningar inte 
klarar lagens minimikrav därför att lagbrytarna nästan 
aldrig drabbas av några sanktioner. 

Ett annat sätt att påverka prisbilden är genom 
beskattning. Genom att höja skatten på sådant vi vill ha 
mindre av, t.ex. koldioxidutsläpp, och sänka skatterna på 
det vi vill ha mer av, t.ex. arbete, kommer de relativa pris-
erna att ändras och så också våra konsumtionsmönster. Ett 
tredje angreppssätt är att mer direkt försöka införliva de 
värden naturen har i den ekonomiska modellen genom att 
sätta ”prislappar” på naturens tjänster. Grön skatteväxling 
och att synliggöra värdet av ekosystemtjänster beskrivs 
nedan.  

Grön skatteväxling
Skatter kan tjäna många olika syften: ge inkomster för 
kollektiva nyttigheter, utjämna skillnader mellan inkom-
stgrupper eller styra beteenden och verksamheter i önskad 
riktning. Ett exempel på det sistnämnda är punktskatter 
för vissa hälsoskadliga produkter, t.ex. tobak och alkohol, 
för att dämpa konsumtionen. Hit hör också olika typer av 
miljöskatter. Med grön skatteväxling menas att man inför, 
eller höjer, skatter på sådant som man vill minska omsätt-
ningen av, som energi och koldioxid, och samtidigt sänker 
skatten för något annat, exempelvis arbete.

Allmänna energiskatter, på elektricitet och olika bränslen, 
infördes i Sverige redan under 1950-talet. Syftet var från 
början främst att skapa intäkter till staten. Beskattningen 
fick en mer miljöstyrande inriktning när Sverige, som förs-
ta land i världen, införde koldioxidskatt 1991. Men trots att 
Sverige alltså var tidigt ute med energi- och koldioxidskatter 
har vi idag halkat efter. Enligt EU-kommissionens senaste 
skatterapport (European Commission, 2013) ligger Sverige 
på 24:e plats av EU:s 27 länder när det gäller hur stor andel 
av de totala skatteintäkterna som utgörs av miljöskatter. En 
orsak är att stora delar av industrin helt eller delvis är undan-
tagna från koldioxid- och energiskatt.

I Naturskyddsföreningens temabok från 2009 presenterar 
Svante Axelsson vad som skulle kunna bli resultatet ifall 
Sverige genomförde en verkligt radikal grön skatteväxling. 
Han bad Statistiska centralbyrån göra datakörningar med 
hjälp av de samhällsekonomiska modeller som brukar an-
vändas för att analysera skatteförändringar. Axelsson tog i 
rejält: han fördubblade energiskatten, höjde koldioxidskat-
ten 2,5 gånger, tog bort skattesubventionerna för företag och 
höjde den generella momsen från 25 till 35 procent. 
Samtidigt sänkte han skatterna på arbete genom att halvera 
både kommunalskatten och arbetsgivaravgiften. De ökade 
intäkterna från miljöskatter gick jämnt ut med bortfallet 
från sänkt skatt på arbete. Totalt innebar detta tankeex-
periment en omfördelning av drygt 400 skattemiljarder! 
Det skulle gå att genomföra på 20 år ifall skatteväxlingen 
omfattade 20 miljarder årligen, konstaterar Axelsson. En 
skattereform av aldrig tidigare skådat slag. Vi kan t.ex. jäm-
föra med den gröna skatteväxling som den socialdemok-
ratiska regeringen genomförde 2001 till 2006. Den omfat-
tade cirka 2,8 miljarder kronor per år.

Vilket resultat gav experimentet? Modellberäkningarna 
pekade på att reformen skulle få önskvärda effekter. Våra 
konsumtionsmönster skulle ändras. Det som skulle bli bil-
ligare – och som vi därför skulle konsumera mer av – var 
arbetsintensiva varor och tjänster som barn- och äldreom-
sorg, sjukvård, utbildningstjänster, olika former av kultur, 
hushållsnära tjänster och alla former av underhålls- och 
reparationsarbeten. Det skulle också bli billigare att bo på 
hotell och gå på restaurang. I gengäld skulle andra produk-
ter bli dyrare, framför allt produkter med högt energiin-
nehåll som el, fjärrvärme och drivmedel, och därigenom 
alla former av resor och transporter. Summan skulle bli att 
våra konsumtionsmönster förändrades i hållbar riktning 
(Axelsson, 2009).

En uppenbar nackdel med att använda skatter för att sätta 
pris på miljön är att ju större ekonomin växer sig desto högre 
löner får vi och därmed har vi också bättre råd att betala 
miljöskatterna; och fortsätta förstöra miljön! Å andra sidan 
har vi tidigare kommit fram till (kapitel 6) att tjänstetillväxt 
inte ensamt kan vara drivande för BNP-tillväxt, varför ef-
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fekten av en radikal grön skatteväxling sannolikt skulle bli 
minskad tillväxt på sikt. Faktum kvarstår dock: med skatter 
och avgifter som verktyg blir det människors betalnings-
förmåga och preferenser, inte det möjliga miljöutrymmet, 
som avgör hur stor miljöbelastningen blir. Vissa typer av 
resursutnyttjande och viss konsumtion kommer vi i det 
längsta inte välja att avstå ifrån av ekonomiska skäl. 
Skatteverktyget måste därför kombineras med andra åt-
gärder. 

Genom grön skatteväxling finns dock en enorm möjli-
ghet att göra ekonomins innehåll mindre miljöbelastande. 
En annan fördel vore att vi skulle få möjlighet att konsumera 
mer av sådant vi verkligen behöver; med lägre arbetskraft-

skostnader skulle det bli utrymme för fler anställda inom 
vård, skola och omsorg och det skulle bli billigare med alla 
typer av underhåll, reparationer, service och personliga 
tjänster. 

Synliggör värdet av ekosystemtjänster
Det finns förslag på mer genomgripande sätt än att använda 
punktskatter för att säkerställa att en varas miljöbelastning 
avspeglas i priset. Ett sätt vore att sätta ”prislappar” på vissa 
av de ekosystemtjänster som naturen idag bjuder på alldeles 
gratis. Som vi nämnde i kapitel 3 är en stor del av ekosys-
temtjänsterna idag överutnyttjade eller på väg att förstöras. 
Vissa ekosystemtjänster går att ersätta med teknik, men 
många av dem är vi fullständigt beroende av för vår välfärd. 
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Ekonomer och ekologer har utarbetat modeller för hur man 
kan värdera ekosystemtjänster i ekonomiska termer. 
Forskningen genomförs bl.a. genom så kallade betalnings-
viljestudier där man frågar människor vad de är villiga att 
betala för en förändring i de tjänster ekosystemen ger. Att 
känna till och ta hänsyn till det ekonomiska värdet hos 
ekosystemtjänster är förstås viktigt när det ska fattas beslut 
på olika nivåer i samhället, exempelvis om och hur man 
ska genomföra infrastrukturprojekt eller sätta in nya sty-
rmedel av olika slag (t.ex. skatter). 

Men det skulle också vara möjligt att mer direkt inför-
liva ekosystemtjänsternas värden i priset för olika varor. Vi 
kan tänka oss att den som äger t.ex. skogsmark skulle få 
ersättning för de utsläpp av svavel och kväve som marken 
tar hand om och den koldioxid som träden binder. 
Konsumenten som inhandlar t.ex. motorbränsle skulle få 
betala för det miljöutrymme som hans eller hennes kon-
sumtion kräver genom att markersättningar blev en del av 
bränslepriset. På så sätt skulle det kunna bli lönsamt att 
förvalta en skog, en sjö eller en våtmark, istället för som 
idag när man gör en vinst först när naturen exploateras och 
en vara, t.ex. timmer, plockas ut och omsätts. 
Miljöförstöring skulle inte längre vara en så kallad exter-
nalitet (se kapitel 1) i den ekonomiska modellen. Priset för 
den miljöförstöring som motorbränslet ger upphov till 
skulle komma att internaliseras så att marknadens aktörer 
blev tvungna att ta hänsyn till den. Det skulle också bli 
möjligt att sätta yttre gränser som inte får överskridas (på 
samma sätt som handeln med utsläppsrätter inom EU 
fungerar), baserade på kunskap om naturens bärkraft. 
Finns inget miljöutrymme kvar att köpa för en viss verk-
samhet kan den helt enkelt inte bedrivas.

Vissa menar att en handel med miljöutrymme skulle bli 
ett steg i rätt riktning mot ökad rättvisa. Den skulle inne-
bära en omfördelning av kapital mellan storstadsregioner 
och landsbygd som gjorde både jordbruks- och regional-
stöd överflödiga. På en global skala kunde liknande han-
delsmodeller ge de rika delarna av världen, som orsakar i 
särklass mest miljöförstöring, en möjlighet att börja beta-
la sin miljönota. Fattiga länder skulle få råd att förvalta 

värdefulla naturområden, t.ex. regnskogar, som gör störst 
nytta för oss alla om de bevaras, inte minst ur klimatsyn-
punkt. Andra pekar på att det inte är så enkelt. Ackerman 
(2010) visar hur ett globalt enhetligt pris på koldioxid kan 
få motsatt effekt. De personer eller nationer som idag har 
ekonomiska muskler skulle även fortsättningsvis ha råd att 
köpa sitt miljöutrymme. De med svagare ekonomi skulle 
däremot inte ha samma möjligheter. De skulle inte ha råd 
att inte sälja sitt utrymme och därmed skulle de utestängas 
från funktioner som idag är viktiga ur konkurrenssyn-
punkt, exempelvis möjligheten att resa.    

Sveriges regering har nu satt upp som mål att alla ekosys-
temtjänster ska identifieras och värderas. I januari 2013 
tillsatte man en utredning med uppdrag att analysera eko-
systemtjänster och föreslå metoder för att värdera dem. Ett 
etappmål för arbetet kring ekosystemtjänster är satt till 
2018. Då är målet att ekosystemtjänsternas värden ska vara 
allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningsta-
ganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället 
där så är relevant. 

Det vore förstås mycket bra ifall man kunde nå så långt: 
att stat, kommuner och företag diskuterade värdet hos eko-
systemtjänsterna och hur dessa påverkas av olika beslut-
salternativ. Men det är lång väg att gå redan dit, och ännu 
mycket längre väg ifall samhället skulle införliva ekosyste-
mens värden på ett mer direkt sätt i priset för olika varor 
(som i exemplet ovan). Och är det verkligen är önskvärt att 
sätta ett pris på det vi egentligen tycker är ovärderligt? 
Bonnedahl (2012) menar att de ekonomiska principerna blir 
ännu mer överordnade när naturvärden översätts till mon-
etära värden. Det riskerar att tränga undan vår tanke om 
naturens egenvärde och förstärka vår syn på naturen som 
något som endast bidrar till ekonomiska, värdeskapande 
processer. 

Att sätta prislappar på ekosystemtjänster kan bli ett vik-
tigt bidrag till att öka skyddet för naturen och naturkapita-
let. Men det minskar dessvärre inte vårt samhälles beroende 
av att ekonomin växer. Att ”sätta pris på miljön” måste utan 
tvekan kombineras med andra åtgärder.
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Cirkulär ekonomi
Vår traditionella ekonomi bygger oftast på att varor pro-
duceras, används och slängs. Vad vi behöver är istället en 
ekonomi där cirkulära kretslopp dominerar. Idealet vore 
ifall alla material som användes kunde brytas ner av na-
turen eller återföras i produktionen. Inga nya, jungfruliga 
råvaror skulle behövas. Inget avfall skulle genereras som 
inte gick att återanvända. Cirkulär ekonomi är ett begrepp 
som allt mer kommit att användas för den typen av af-
färsmodell.

Ett viktigt steg mot en cirkulär ekonomi vore att förändra 
det sätt vi betalar för varorna. Istället för att ett företag säljer 
sin produkt till konsumenten skulle företaget hyra ut den. 
Konsumenten skulle då köpa en tjänst, t.ex. möjligheten att 
använda en modern diskmaskin, dator, mobiltelefon, bil 
eller kostym. Till ett kontor skulle man inte längre köpa nya 
kontorsmöbler utan ”en fungerande och kreativ kon-
torsmiljö”. Ansvaret för produkterna – oavsett om det gäller 
hushållsmaskiner, elektronik, fordon eller textilier – skulle 
vila på producenten. 

Cirkulär ekonomi: Genom tätare cirklar kan vi få ut mer nytta utan att belasta naturen mer. Återanvändning, reparation och återvinning 
(gröna pilar) ger oss mer nytta ur produkter utan att uttaget av jungfruligt material eller mängden avfall (röda pilar) behöver öka.
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Företagens fokus skulle då komma att förändras. Idag är 
företagen framgångsrika bara så länge människor slänger 
och köper nytt ofta. Om varorna istället hyrdes ut skulle 
det bli ett ökat fokus på att göra produkter med lång håll-
barhet, och de skulle i högre utsträckning designas så att 
de gick att plocka isär för att återanvändas eller återvinnas. 

Den här typen av affärsmodell skulle minska flödena av 
energi och material. Ett elbolag kunde börja sälja ener-
gitjänster, t.ex. ”ljus”, istället för energi. Detta skulle ge 
elbolaget ett enormt incitament för energieffektivisering. I 
en cirkulär ekonomi skulle det också skapas många nya 
jobb för underhåll och reparationer. Antalet arbetstillfällen 
i gruvor och tillverkningsindustri skulle förstås minska, 
men behovet av tjänster skulle öka radikalt. 

I dagsläget finns en del exempel på företag som hyr ut 
till andra företag, t.ex. tillverkare av kopieringsmaskiner 
som övergått från att sälja själva maskinerna till att sälja 
kopieringsfunktionen. Men ännu finns få exempel där 
företag hyr ut till privatpersoner. För att en förändring ska 
ske på bred front krävs att prisrelationerna förändras. 
Orsaken till att en omställning inte sker spontant är att 
både energi och råvaror är så billiga. På vissa områden 
börjar saker hända därför att råvarupriserna gått upp. 
Boliden har t.ex. byggt en anläggning för ”urban mining” 
där man tar reda på restprodukter. Man har upptäckt att 
det går att få ut mer guld och silver från uttjänta elektroni-
ska apparater som mobiltelefoner, tv-apparater och da-
torer än från en gruva. Men marknadskrafterna kommer 
aldrig att kunna lösa detta på egen hand. När det gäller 
metaller kan vi tillåta att en bristsituation uppstår så att det 
blir lönsamt med en förändring, t.ex. att öka andelen 
återvinning. Men när det gäller många andra resurser, sär-
skilt många förnybara resurser och ekosystemtjänster, kan 
vi inte vänta till dess det uppstår en bristsituation. 
Bristsituationen beror då kanske på ett överutnyttjat eller 
förstört ekosystem som inte kan ersättas. 

För att få till ändrade priser som skulle göra det lönsamt 
med cirkulära kretslopp är grön skatteväxling ett viktigt 
styrmedel. Förutom att göra arbetskraften billigare och 
energin dyrare skulle skatteverktyget kunna användas yt-

terligare genom att införa skatt på vissa jungfruliga råvaror, 
exempelvis på mineralmalmer som bryts från jordskorpan, 
i syfte att gynna återvinning istället för att hela tiden tillföra 
nytt material. En annan idé vore att helt ta bort momsen på 
varor som återvunnits eller återanvänds; man har ju redan 
betalat för mervärdet en gång. 

Tillväxten räknat i måttet BNP skulle kanske minska i 
en cirkulär ekonomi, eftersom BNP premierar korta livs-
längder på produkter och raka materiella flöden. Men den 
mänskliga nyttan är en annan sak. En cirkulär ekonomi har 
möjlighet att höja nyttan utan att BNP och resursuttaget 
från naturen stiger. En ekonomi där cirkulära kretslopp 
dominerar skulle dessutom bidra till fler arbetstillfällen, 
eftersom det skulle bli betydligt mer av underhåll och repa-
rationer än idag och detta inte kan automatiseras på samma 
sätt som nyproduktion.

Nya företagsmodeller
En av de viktigaste orsakerna bakom samhällets tillväxt-
beroende är att kapitalägare förväntar sig avkastning på sitt 
kapital (se kapitel 5). Det är därför svårt att se hur ekonomin 
skulle kunna bli mindre tillväxtberoende utan att formerna 
för företagande ändras, åtminstone när det gäller delar av 
samhällsproduktionen. 

Det kapitalistiska systemet bygger på fri företagsamhet 
och privat ägande av realkapitalet, d.v.s. de resurser samhäl-
let har för att producera (verktyg, maskiner, byggnader etc.). 
Realkapitalet fördelas mellan olika ägare genom försäljning 
av aktier och andra värdepapper. Denna typ av ägande får 
som följd att de flesta aktieägare inte är engagerade i företa-
gets verksamhet. De är först och främst intresserade av att 
få avkastning på de pengar de investerat. Modellen är ef-
fektiv om målet är att maximera produktionen. Det finan-
siella systemet gör att pengar aldrig tillåts ”vila”. Pengar som 
sätts in på en bank eller sparas i en fond slussas snabbt vid-
are till produktiva verksamheter som behöver investera, och 
med dagens avreglerade finansmarknader kan finansiellt 
kapital enkelt leta sig dit avkastningen är som störst för 
tillfället. 
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I den här rapporten ger vi oss inte i kast med att fundera 
över alternativ till den kapitalistiska modellen som helhet. 
Exemplet från Sovjetunionen och Östeuropa, där man 
försökte samla makten över produktionen hos staten, avs-
kräcker. Det ledde till korruption och till att människors 
fri- och rättigheter i många fall sattes på undantag. Men vi 
ser trots detta stora möjligheter att förändra formerna för 
företagande.

Idag är det självklara syftet med ett företag att det ska 
generera maximal avkastning till sina ägare. Om företagen 
ska ha en chans att kunna bidra till hållbar utveckling 
måste detta ändras, menar Pavan Sukhdev (2012) i boken 
Corporation 2020. Företag måste ha målsättningar som 
drar åt samma håll som samhällets målsättningar. 
Kortsiktig vinst åt aktieägarna måste ersättas av ett lång-
siktigt fokus på samhällsnytta. För att åstadkomma detta 
behövs, enligt Sukhdev, en rad reformer av de institutionel-
la ramverk som reglerar företagens verksamhet. Sukhdev 
föreslår bland annat att företag borde förmås att mäta och 
redovisa de externa effekter de åstadkommer på människor 
och miljö. Företagen borde också redovisa alla typer av 
kapital som de genererar: humankapital och socialt kapital 
likaväl som finansiellt kapital och realkapital. På så sätt 
kunde företag som bidragit till genuina framsteg och lång-
siktig nytta premieras, t.ex. genom skattelättnader. Omvänt 
skulle företag som genererat stora externa effekter och liten 
samhällsnytta få betala högre skatt.

Även formerna för ägande bör diskuteras. Ett alternativ 
till 1900-talets ständiga tvistefråga – ska staten eller kapi-
talägarna kontrollera företagen – är att företag ägs och styrs 
av sina anställda. I många länder är det vanligt med samäg-
da företag, men det har i studier visat sig att det är minst 
lika viktigt att ägandet kombineras med ledningsformer 
som har ett stort mått av aktivt deltagande ifall företagets 
verksamhet ska förändras (Wilkinson & Pickett, 
2009/2011). Demokratiska principer och styrelsesätt kan 
konstrueras för att organisera företag på samma sätt som 
de används för att styra kommuner eller länder. Den som 
vill fördjupa sig i både verkliga exempel och teoretiska 
modeller för hur företag kan styras av sina anställda kan 

rekommenderas boken Tillsammans: en fungerande ekono-
misk demokrati (Rothstein et al., 2012).

När det gäller offentligt ägande finns också spännande 
alternativ. I Sverige har de statligt kontrollerade aktiebola-
gen ofta varit i blåsväder. Problemen har bestått av sådant 
som ineffektivitet, dålig transparens och detaljstyrning från 
politikens sida. Ett alternativ som i Sverige lyfts fram bl.a. 
av EU-parlamentarikern Carl Schlyter (2008) är allmänin-
tressebolaget. Denna bolagsform är ett försök att förena tre 
goda ting: för det första att allmänhetens intressen verkligen 
står i fokus, för det andra en styrning där många olika in-
tressenter kan vara med och påverka inriktningen och för 
det tredje den effektivitet och det oberoende som oftast kän-
netecknar privata bolag. Idéerna är främst hämtade från 
Storbritannien där organisationsformen kallas Public 
Interest Company. Allmänintressebolaget organiseras som 
ett icke-vinstutdelande bolag med en styrelse som består av 
en bred samling intressenter. Företagen saknar både ak-
tiekapital och aktieägare. Organisationsstrukturen ger flera 
fördelar. Styrningen ger utrymme för medinflytande från 
olika intressenter i samhället. Att företaget inte har krav på 
sig att dela ut vinst till aktieägare ökar möjligheten att styra 
mot relevanta, samhälleliga mål. Samtidigt är företaget mer 
eller mindre fristående från staten och dess intäkter skapas 
genom handel med varor eller tjänster.

Det traditionella företaget, alltså det vinstutdelande ak-
tiebolaget, har uppenbara nackdelar när det gäller ägarnas 
incitament att ta moraliskt ansvar. Till detta kommer att 
avkastningskravet är en avgörande faktor bakom tillväxt-
beroendet i vårt samhälle. Samtidigt har de traditionella 
företagen många fördelar när det gäller t.ex. att attrahera 
kapital för att göra nödvändiga investeringar och att hantera 
ekonomisk risk (därför att externa aktörer som satsat kapi-
tal också får absorbera eventuella förluster). Vi står inför 
stora utmaningar när det gäller att hitta företagsformer som 
kan fungera i en ekonomi som inte ständigt växer. 
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En lika stor utmaning blir att hitta drivkrafter för enskilda 
ekonomiska aktörer i en ekonomi som inte ständigt växer. 
Den självklara ambitionen för den som äger, leder eller ar-
betar i en verksamhet har under lång tid varit att verksam-
heten ska växa sig allt större och starkare. Kommer män-
niskor att hitta motivation att göra ett bra jobb även i 
framtiden, om företagets mål inte är att expandera och ge 
vinst?

Växla ökad produktivitet mot mer fritid
I kapitel 5 beskrivs hur tekniska framsteg och förbättrade 
arbetsmetoder leder till ökad produktivitet; samma mängd 
varor och tjänster kan produceras med hjälp av allt mindre 
mänskligt arbete. I princip kan detta växlas in mot antingen 
högre lön med bibehållen arbetstid, eller bibehållen lön och 
mer fritid (kortare arbetstid).

Med det första alternativet – högre lön – kommer kon-
sumtionsutrymmet att öka. Det krävs då också att männi-
skor verkligen sätter sprätt på sin lön och konsumerar mer 
varor och tjänster (i nivå med produktivitetsökningarna) 
ifall inte antalet arbetstillfällen ska minska. Den andra möj-
ligheten – att produktivitetsökningarna växlas in mot mer 
fritid – skulle innebära att antalet arbetstillfällen inte min-
skade på samma sätt trots minskat behov av mänskligt ar-
bete i produktionen. Det skulle då inte finnas samma behov 
av ständigt ökad konsumtion för att motverka arbetslöshet. 
Här finns alltså en potential för att minska samhällets ber-
oende av tillväxt.

Det finns mycket forskning som visar på ett starkt sam-
band mellan hög inkomst och stor miljöpåverkan. Figur 8 
nedan visar sambandet mellan svenska hushålls totala kon-
sumtion och deras utsläpp av växthusgaser. (Jämför gärna 
med figur 2 som visar hur konsumtionen i rika länder ger 
större utsläpp än konsumtionen i fattiga länder.) 
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Figur 8. Konsumtionsrelaterade växthusgasutsläpp från svenska hushåll som funktion av deras totala konsumtion. Varje prick motsvarar ett hushåll. 
Sammanställningen är gjord i Naturvårdsverkets rapport nr 6458 (Holmberg et al. 2011). Utsläppen är beräknade som produkten av konsumtionen 
uppdelad på ca 100 kategorier produkter och tjänster och motsvarande utsläppsintensiteter från SCB:s miljöräkenskaper. (Förkortningen k.e. står för 
konsumtionsenhet, ett sätt att vikta hushållens storlek där t.ex. ett singelhushåll motsvarar 1,16 k.e. och två vuxna utan barn 1,92 k.e., ett barn 0-3 år 
ytterligare 0,56 k.e. osv.)   

I en forskningsstudie jämfördes sambandet mellan antalet 
arbetade timmar per person och invånarnas ekologiska 
fotavtryck i 18 i-länder. Det fanns ett signifikant positivt 
samband vilket indikerar att ju mer arbete som utförs desto 
större miljöbelastning (Schor, 2005).

Grundidén bakom arbetstidsförkortning är alltså enkel. 
Den rika världens konsumtionsökning måste dämpas för 
att undvika ökande miljöbelastning. Att växla in ökad 
produktivitet mot kortare arbetstid istället för ökad lön gör 
att konsumtionsutrymmet inte ständigt ökar. Istället skulle 
människors ”tidsutrymme” öka, vilket skulle kunna ge en 

rad positiva effekter som mer utrymme för fritidsintressen, 
naturupplevelser, föräldraskap och ideellt samhällsengage-
mang.

Det verkar ju strålande med en reform som på en och 
samma gång ger fler jobb, minskad miljöbelastning och en 
rad andra nyttor. Men forskningen på området är inte en-
tydig. De flesta studier som undersökt konsekvenserna av 
generella arbetstidsförkortningar visar på positiva effekter 
på arbetslöshetssiffrorna, men det finns också studier som 
inte hittat någon sådan effekt, eller rent av en negativ effekt 
(Holmberg et al., 2011). De som är arbetslösa har inte nöd-
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vändigtvis de kunskaper som efterfrågas när redan an-
ställda ska minska sin arbetstid. Företagen väljer kanske 
hellre att omorganisera istället för att nyanställa när förhål-
landena ändras.

Den största invändningen mot arbetstidsförkortning är 
att det skulle bli svårare att finansiera välfärden. Det är ju 
framför allt inom materiell produktion av olika slag som 
produktiviteten har ökat vilket gjort löneökningar möjliga. 
Löner inom andra sektorer har då hängt med uppåt; det är 
förstås rimligt att en lärare eller sjuksköterska får höjd lön 
när industriarbetaren får det. Samma rättvisa borde gälla 
ifall arbetstiden successivt förkortades. Men för de om-
råden, framför allt inom offentlig sektor, där det inte går 
att effektivisera arbetet nämnvärt kommer minskad arbet-
stid att leda till behov av en större arbetsstyrka ifall samma 
jobb ska utföras (fler personer men kortare tid per person). 
Med större andel av befolkningen sysselsatt inom skola, 
vård och omsorg skulle följa ett behov av att höja skattesat-
serna. 

Det finns ändå mycket som talar för att arbetstidsför-
kortning inte är omöjligt. I länder som Frankrike och 
Holland har arbetstidsförkortning genomförts på senare 
tid. Här i Sverige var den genomsnittliga veckoarbetstiden 
60 timmar per person vid 1900-talets början. År 1919 an-
togs en lag om att arbetstiden skulle begränsas till 48 tim-
mar i veckan (8 timmars arbetsdag måndag till lördag). 
Under perioden 1958-1973 drev fackföreningsrörelserna 
successivt fram ytterligare arbetstidsförkortningar fram 
till nuvarande 40 timmarsvecka. Efter det tycktes det dock 
som att både fackföreningsrörelsen och de flesta politiker 
övergav visionen om att minska arbetstiden. 

Först den allra senaste tiden, inför och under valrörels-
en 2014, har flera politiska partier på allvar tagit upp frågan 
om arbetstidsförkortning. Idén är utmärkt, men frågan 
samtidigt så komplex att den rimligen behöver utredas yt-
terligare: vilken betydelse kan arbetstidsförkortning få för 
möjligheten att nå miljömålen? Vilka blir effekterna på 
arbetslösheten? 

Reglera kreditgivningen
Vi har tidigare beskrivit begreppet ”fraktionella reserver”, 
alltså att bankerna bara behöver behålla en bråkdel av in-
satta medel i reserv och kan skapa nya pengar när de ger ut 
lån. Vi har beskrivit hur detta system leder till ohållbar 
skuldsättning och ett beroende av tillväxt, eftersom de nya 
pengar som skapas ska betalas tillbaka med ränta. Hur löser 
man detta dilemma? På ett eller annat sätt måste bankernas 
kreditgivning regleras mer än idag. En möjlighet vore att 
helt separera funktionen att låna ut pengar från funktionen 
att skapa pengar. Detta beskrivs i en rapport från 
Internationella valutafonden, IMF, med titeln The Chicago 
Plan Revisited (Benes & Kumhof, 2012). Som namnet anty-
der är Chicagoplanen inte ny, den togs fram i kölvattnet efter 
30-talets ekonomiska kris. Grundidén, som nu alltså lyfts 
fram på nytt, är att bankerna ska vara tvungna att finansiera 
alla nya lån med befintliga besparingar. Ett slut på systemet 
med fraktionella reserver med andra ord. Systemet skulle 
också innebära att staterna tog kontroll över makten att 
skapa pengar. Ett alternativt sätt att skapa pengar skulle 
minska beroendet av tillväxt i ekonomin, åtminstone enligt 
vissa bedömare. 

Det finns också de som menar att ett hållbart ekonomiskt 
system måste skapas utan både tillväxt, ränta och inflation 
(se t.ex. Kennedy, 1993). Ett sådant synsätt utgör grunden 
för t.ex. JAK Medlemsbank, en bank där medlemmarna 
både sparar pengar och lånar pengar utan ränta. 

Lokal ekonomi
Ett synsätt som tycks vara på frammarsch inom miljörörels-
en är att initiativet bör – och kanske endast kan – komma 
underifrån. Decennier av miljökonferenser och miljöpolitik 
har inte gett önskvärda resultat och som en reaktion växer 
nu olika konsumtionskritiska rörelser fram. Runt om i vårt 
land skapas nätverk av lokala omställningsgrupper. Dessa 
grupper är en del av den internationella Transition Towns-
rörelsen. Rörelsen utvecklades i Totnes, England, under 
början av 2000-talet och har snabbt blivit en folkrörelse som 
sprider sig över Europa och resten av världen. Den bärande 
tanken är att makten över omställningen ligger i männi-



Grön ekonomi

58 59

skors egna händer. Målet är att skapa ökad motståndskraft 
inför kommande oljebrist, klimatförändringar och ekono-
misk instabilitet. 

Den svenska omställningsrörelsen lanserades 2009 
under namnet Omställning Sverige och idag finns ett stort 
antal omställningsgrupper runt om i landet. Genom att 
både ta fram visioner om en hållbar framtid och genomföra 
konkret förändringsarbete i byn, stadsdelen eller samhället 
vill man bidra till en mer resurssnål och lokal ekonomi. 
Viktiga inslag är att öka den lokala produktionen av energi 
och livsmedel. Om energi, livsmedel och andra varor pro-
duceras lokalt minskar behovet av långväga transporter och 
restprodukterna blir lättare att återföra i kretslopp. Med 
ökad lokal försörjning blir lokalsamhället också mer mot-
ståndskraftigt den dagen oljetoppens och klimatförändrin-
garnas effekter drabbar med full kraft.  

Andra tecken på en växande konsumtionskritisk kultur 
är alla de andrahandsmarknader som dyker upp: second-
hand-butiker, sälj- och bytestjänster på internet, klädbibli-
otek, bilpooler och verktygspooler. Företeelserna visar på 
ett ökat intresse för att återanvända, byta eller dela produk-
ter. Inte sällan ser man också hur människor skapar gemen-
samma resurser tillsammans i stadsodlingsprojekt, midd-
agskollektiv eller skapande verkstäder. Att återanvända 
saker eller att arbeta tillsammans utanför lönearbetet är i 
sig inget nytt. Det nya är att en ung konsumtionskritisk 
generation har omformulerat syftena för dessa aktiviteter.  

Omställnings- och gör-det-självrörelser är ännu försvin-
nande små jämfört med den dominerande löne- och kon-
sumtionsekonomin. Det är heller inte realistiskt att tro att 
denna typ av rörelser skulle lyckas få med sig den breda 
massan och därför kunna åstadkomma en förändring av 
egen kraft. Samtidigt har historien, åtminstone hittills, visat 
att miljörörelsen haft en övertro på toppmöten och interna-
tionella förhandlingar. Man har hoppats att världens ledare 
skulle ta sitt förnuft tillfånga, skriva under bindande avtal 
och börja driva praktisk miljöpolitik på hemmaplan. Men 
det har oftast stannat vid vaga utfästelser och avsiktsförklar-
ingar inför nästa toppmöte. Forsberg (2012) menar att det 
är en naiv tanke att tro på förändring uppifrån-och-ner. 

Radikala avtal och en radikal miljöpolitik skulle bryta mot 
allt vad de politiska ledarna själva stod för, menar Forsberg, 
och därför måste förändringen växa fram underifrån. Vi 
menar att en omställning som enbart verkar nerifrån-och 
upp är lika orealistisk. Lokala initiativ är viktiga för att visa 
på goda exempel, för att sakta men säkert åstadkomma en 
förskjutning av normer och värderingar och för att påverka 
politiken. Men det som måste till på sikt är inget mindre än 
en systemförändring med storskaliga lösningar. Då krävs 
att initiativ till förändring kommer både nerifrån och upp-
ifrån.   

Undvik växande ojämlikhet
Inkomstskillnader mellan människor i ett samhälle är en 
ständig källa till debatt. Det finns en rad omständigheter 
som talar för att en alltför ojämn inkomstfördelning förs-
vårar ett framgångsrikt miljöarbete.

I länder med stora inkomstskillnader är det svårt att in-
föra miljöskatter och miljöavgifter utan att de sämst ställda 
drabbas orimligt hårt. Höjda priser på sådant som drivme-
del, uppvärmning eller hushållsel kan visa sig allt för tunga 
att bära för de hushåll som har lägst inkomster. 
Storbritannien, ett land med stor ojämlikhet, kan tas som 
exempel. Här anses beskattning av fossil uppvärmning inte 
möjlig eftersom många hushåll är så fattiga att de redan utan 
skatt inte klarar av att betala sina värmeräkningar. Istället 
för att gynna en omställning av bostadsuppvärmningen 
tvingas den brittiska regeringen subventionera fossila 
bränslen för hushåll som lider av ”energy poverty” 
(Sommestad, 2011). Detta kan jämföras med Sverige som 
har haft en hyggligt jämlik inkomstfördelning. Här har det 
varit möjligt att införa en koldioxidskatt som är mycket hög 
i en internationell jämförelse. Genom koldioxidskatten har 
det funnits starka incitament för en omställning av bostad-
suppvärmningen, och vi har sett en omfattande övergång 
från olja till förnybara bränslen såväl inom fjärrvärmesek-
torn som för enskild villauppvärmning.

En annan orsak till att undvika växande ojämlikhet är 
att det ökar människors behov av att konsumera för att visa 
sin sociala position. Konsumtion har i vår tid blivit ett medel 
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för att markera identitet och jämföra ekonomisk status med 
andra. Sådan statuskonkurrens är en av de viktigaste 
drivkrafterna bakom konsumtionen. Ju större de ekono-
miska klyftorna är i ett samhälle desto större blir männi-
skors behov av att använda ägodelar för att framställa sig i 
en positiv dager. Med andra ord blir ”insatsen” i den socia-
la statuskonkurrensen större. Det hävdar åtminstone 
Wilkinson och Pickett (2009/2011), som med hänvisning 
till egen och andras forskning visar hur människor arbetar 
fler timmar per år i mer ojämlika länder, och hur hushållens 
skuldsättning ökat i takt med att ojämlikheten ökat i länder 
som USA och Storbritannien. Författarna tolkar detta som 
att trycket på att konsumera blir högre ju större ojäm-
likheten är. Ytterligare ett stöd för antagandet är att en större 
andel av BNP används för reklam i länder med hög grad av 
ojämlikhet. Enligt författarna spenderar USA och Nya 
Zeeland, två länder med stora inkomstskillnader, dubbelt 
så mycket på reklam som Norge och Danmark, länder med 
relativt små inkomstskillnader. Växande inkomstskillnad-
er sätter alltså igång en ökande statusjakt, som tycks sprida 
sig som ett slags kedjereaktion hela vägen från de högsta 
inkomstklasserna till de lägsta (se även Sanne, 2007 och 
Jackson, 2009). 

Sverige har länge varit ett föredöme beträffande ekono-
misk jämlikhet. OECD publicerar då och då en rapport om 
inkomstskillnader i medlemsländerna. År 1995 hade 
Sverige de minsta inkomstskillnaderna. Men därefter har 
vi halkat neråt och hamnade i den senaste rankingen först 
på 14:e plats (OECD, 2013). Klyftorna har vuxit snabbare än 
i något annat medlemsland och utvecklingen har pågått 
oavsett partifärg hos regeringen. I en sammanställning av 
globala data (Oxfam, 2014) hamnar Sverige i den absoluta 
toppen på listan över de länder som haft störst inkomstökn-
ing för de allra rikaste. De svenskar som tillhör den rikaste 
procenten har ökat sin andel av de totala inkomsterna med 
drygt 75 procent sedan 1980, visar undersökningen (som 
också rapporterar att de 85 rikaste personerna just nu äger 
lika mycket som den fattigare halvan av jordens befolkning 
– 3,5 miljarder personer – gör tillsammans). Den växande 
ojämlikheten, i Sverige och globalt, utgör ett hot mot ett 

framgångsrikt miljöarbete.

Insikter, normer och etik
För att förändra ekonomiska tankesätt behövs förändrade 
tankar och insikter i samhället i stort. Det allra mest 
grundläggande är att skapa insikt om att vi lever i en värld 
med begränsade materiella resurser. Samtidigt som den 
samlade resursförbrukningen redan nu äventyrar ekosys-
temens bärförmåga vet vi att människor i fattiga delar av 
världen har ett behov av att konsumera mer, inte mindre, i 
framtiden. Materiell tillväxt kommer i dessa länder att be-
hövas under lång tid framöver. Den enda logiska slutsatsen 
av detta är att vi i Sverige kommer att behöva klara oss med 
mindre materiella resurser i framtiden. Det finns alltså ett 
skyhögt gap mellan förväntningarna – fortsatt materiell 
tillväxt även i vår rika del av världen – och den verklighet vi 
befinner oss i.

Ofta uppfattas de beteendeförändringar som kommer att 
krävas, t.ex. minskad konsumtion av kött, minskat bilå-
kande och minskat flygresande, som uppoffringar som 
skulle inverka negativt på människors livskvalitet. Den upp-
fattningen håller nu på att utmanas, av många enskilda men 
även av forskare som undersöker vad en omställning skulle 
kunna innebära i praktiken. Det finns mycket som pekar på 
att en förändringsprocess i riktning mot minskad 
miljöpåverkan skulle medföra positiva effekter på männi-
skors livskvalitet. 

Naturvårdsverkets rapport Klimatomställningen och det 
goda livet (Holmberg et al., 2011) lyfter fram tre olika förän-
dringsinriktningar som skulle leda till minskad klimat-
påverkan och samtidigt ha potential att öka välbefinnandet: 
arbetstidsförkortning med mer fritid, minskad bilkörning till 
förmån för ökad fysisk aktivitet vid transporter samt förän-
drad konsumtionsmix med ökad andel tjänstekonsumtion. 
I rapporten beskrivs forskning som undersökt hur sådana 
förändringar påverkar välbefinnande och livskvalitet. 
Slutsatsen är försiktigt optimistisk även om författarna kon-
staterar att det än så länge finns lite forskning som under-
sökt dessa förhållanden, och att studierna inte alltid kommit 
till samma resultat.
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I en alldeles färsk studie har forskare från Göteborg under-
sökt hur människors livskvalitet skulle påverkas i ett fram-
tidsscenario där utsläppen av växthusgaser minskade med 
70-80 procent till år 2050. Fokus har varit på flygresande, 
bilåkande och köttätande, tre beteendeområden med stor 
klimatpåverkan. Resultaten indikerar att människors livs-
kvalitet efter en tillräckligt radikal klimatomställning 
skulle vara ungefär densamma som idag. Författarna visar 
att det enbart är för flygresandet som det kan finnas ett visst 
potentiellt ”pris” för att nå klimatmålen, särskilt för de grup-
per som idag flyger mycket, d.v.s. människor med stor köp-
kraft (Bolin et al., 2013).

Kanske kan ökade kunskaper om dessa samband mellan 
välbefinnande och miljöpåverkan bli en viktig drivkraft för 
omställningsarbetet. Inte i första hand därför att människor 
med dessa kunskaper spontant skulle ändra sina beteen-
demönster, men därför att motståndet mot politiska re-
former som styrde våra konsumtionsmönster i hållbar rik-
tning skulle bli lägre. För att möjliggöra nya tankesätt och 
konkreta ekonomiska reformer uppifrån, från politisk nivå, 
är det som sagt viktigt att normer och värderingar förändras 
underifrån.

Livsstilsförändringar som skulle kunna gynna både individens och planetens hälsa samtidigt: arbetstidsförkortning med mer fritid, minskad bilkörning och 
ökad fysisk aktivitet vid transporter, förändrad konsumtionsmix med ökad andel tjänstekonsumtion samt mindre kött och mer grön på tallriken. 
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Man kan dock fråga sig om allt fokus ska läggas på sådana 
förändringar som gynnar den egna hälsan och välbefin-
nandet. Bidrar inte det till att ytterligare förstärka synen 
på egennyttan som människans enda drivkraft? Bör vi inte 
prata minst lika mycket om hur vår egen livsstil påverkar 
andras möjlighet till välfärd? 

Kan det rent av vara så att vårt moraltänkande inte har 
gått i takt med tiden? Med ”moral” brukar vi mena en per-
sons eller en kulturs etiska normer. Den norske filosofen 
Arne Johan Vetlesen (2013) beskriver hur det i grund och 
botten är summan av alla våra handlingar, som privatper-
soner och konsumenter, som skapar de negativa miljökon-
sekvenserna. Men trots att våra inköps-, förbruknings- och 
resvanor gör oss till miljövärstingar så reser dessa handlin-
gar sällan några obehagliga moraliska frågor. Den resurss-
lösande livsstilen delas ju av de flesta i vår närmiljö, den är 
i linje med lagen och den godkänns av myndigheterna. Den 
som går i en annan riktning blir en avvikare, påpekar 
Vetlesen (2013). 

Moralen har alltid haft en livsskyddande funktion, 
fortsätter Vetlesen (2013). Men trots att överförbrukningen 
och utarmningen av planetens resurser idag har blivit det 
största hotet mot människans livsbetingelser har konsum-
tionsvanorna förblivit en privatsak, inte ämnad för andras 
kritik och ingripanden. ”Resultatet är att vi som samhälle 
håller en beskyddande hand över det som bidrar till klotets 
ödeläggelse /---/ det moraliskt godtagbara och ekonomiskt 
anbefallna, formas av den enskildes okränkbara rätt till att 
överförbruka och utarma begränsade resurser – den indi-
viduelle förbrukarens rätt till stöld från framtiden, från 
våra efterkommande och från alla andra arter”, skriver 
Vetlesen (2013).

Inte heller inom politiken förekommer debatten om vilket 
ansvar vi har för kommande generationer. Det är strikt tekn-

iska och ekonomiska frågor som dominerar. Hur pass radi-
kala miljöpolitiska beslut som bör tas är dock i grunden en 
fråga om vilket ansvar och vilka plikter vi har för kommande 
generationer. Billy Larsson (2014) skriver på SvD Brännpunkt 
att en förutsättning för att förändringsarbetet ska börja är att 
vi ”erkänner att klimatfrågan är en etisk fråga”. 

Vi ska förstås fortsätta att lyfta fram de fördelar vi som 
lever här och nu kan ha av att samhället ställer om i 
miljövänlig riktning. Men lika viktigt är att söka motivation 
hos människans altruistiska sida. Att prata klartext om att 
vi lever i en värld med begränsade resurser och att en rättvis 
fördelning av dessa resurser kommer att kräva en ny slags 
solidaritet. Människans känsla för lojalitet och solidaritet 
har genom historien vidgats från att först ha gällt bara den 
egna familjen eller stammen till att nu omfatta en hel folk-
grupp eller nation. Ingenting säger att det vore omöjligt att 
utvidga solidariteten till att gälla på ännu längre avstånd, 
både i rummet och i tiden.

I detta kapitel har vi beskrivit en lång rad handlingsalter-
nativ som skulle kunna leda i riktning mot en mer ansvars-
full, grön ekonomi. Beskrivningen är inte alls heltäckande. 
Det finns många fler områden där det skulle behövas re-
former av ekonomisk teori och praktik, varav vi kort vill 
nämna några: Avskaffa subventioner till fossila bränslen och 
annan uppenbart miljöfarlig verksamhet, subventioner som 
ofta sker indirekt via skattelättnader och globalt är ett stort 
hinder mot hållbarhet; införa skatt på ekonomiska transak-
tioner (tobinskatt) för att främja långsiktighet vid invester-
ingsbeslut; införa krav på miljömässiga hänsyn vid offentlig 
upphandling; nyttja allmänna medel för investeringar som 
idag inte ses som produktiva men som garanterar livsviktiga 
ekosystemtjänster, exempelvis restaurering av våtmarker. 
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9. Strategi för grön ekonomi

Vi lever på en planet där det inte längre finns något 
utrymme för ytterligare exploatering och expansion. 
Därför måste det ekonomiska tankesättet förändras i 
grunden. Produktionen och konsumtionen måste ske inom 
ramen för ekosystemens bärkraft och samtidigt främja den 
sociala utvecklingen.

Det saknas dock en färdig ekonomisk teori att börja jobba 
mot. I den här rapporten har vi inte heller sökt efter någon 
ny, fullständig och färdig ekonomisk modell. På sikt måste 
en systemförändring till, lösningarna måste vara storska-
liga. Men vi kan inte hoppas på något plötsligt paradigm-
skifte. Däremot kan vi hoppas på en ström av små reform-
er i rätt riktning. Vi förordar i första hand åtgärder där det 
redan idag är möjligt att få till stånd diskussioner med de 
politiska partierna.

Även om varje ny reform i rätt riktning, varje nytt ekon-
omiskt styrmedel och varje ny internationell överenskom-
melse bara är en liten, liten bit på vägen mot en mer hållbar 
ekonomi är det viktigt att hela tiden ha helheten i åtanke. 
Vi tror att den modell vi beskrivit, med arbete längs tre 
olika spår, kan understödja detta ansvar för helheten. Vi 
föreslog att det behövs åtgärder efter följande tre spår: 1) att 
ge ett tillräckligt skydd åt naturen och naturkapitalet, 2) att 
minska det ekologiska avtrycket av den ekonomiska aktiv-
iteten och 3) att minska samhällets beroende av ekonomisk 
tillväxt.

Varken en politik som i huvudsak är inriktad på att 
gynna teknikutveckling, effektivisering och nya rena en-

ergikällor, eller som i huvudsak fokuserar på stärkt natur-
skydd, kommer att lyckas. Inte ens om politiken inom båda 
dessa målområden vore utomordentligt framgångsrik 
skulle slutresultatet bli det önskade. Till följd av de återkop-
plingsmekanismer vi tidigare beskrivit skulle energi- och 
resursflödena trots allt fortsätta att accelerera, och trycket 
mot naturresurserna skulle hårdna. Om lagstiftning och 
ekonomiska styrmedel, mot alla odds, lyckades ge naturka-
pitalet ett tillräckligt skydd skulle resursuttaget bromsas in, 
men samhället skulle dessvärre inte vara förberett på detta.

Tillväxtens dilemman måste alltså upp på den politiska 
dagordningen. Hur ska det gå till? Att förändra invanda 
tankebanor är svårt. Själva retoriken är antagligen mycket 
viktig i sammanhanget. Miljörörelsen bör kanske inte i 
första hand betona alla negativa sidoeffekter av fortsatt 
ekonomisk tillväxt. Då är risken stor att man hamnar i ett 
slags resonemang kring för eller emot tillväxt. Istället bör 
fokus ligga på att visa hur starkt beroende av tillväxt vårt 
samhälle blivit och vilka följder detta får i form av kortsik-
tiga och ohållbara politiska beslut. Vi tänker här på allt ifrån 
kommunpolitiker som röstar för ytterligare en externhan-
delsetablering till regeringschefer på G20-möte som lägger 
all tillgänglig tid på att diskutera det aktuella ekonomiska 
läget och därför inte hinner med miljö- och klimatfrågorna. 
Bara om vi kan bryta tillväxtberoendet kan politikerna hel-
hjärtat fokusera på andra, mer relevanta politiska mål. 
Retoriken är alltså betydelsefull. Ingen vill höra att det man 
själv tycker är enbart positivt (tillväxt) kanske har sina nack-
delar. Att vara beroende av något tycker vi däremot är rätt 
otrevligt. Inte ens sockerberoende är kul även om socker är 
gott. 

Bland de förslag vi lyft fram i den här rapporten finns 
fyra förslag på förändringar som skulle kunna förbättra 
förutsättningarna för en ekonomi med låg eller ingen till-
växt: arbetstidsförkortning, cirkulär ekonomi, nya 
företagsmodeller och reglering av bankernas kreditgivning. 
En rapport från den brittiska hållbarhetskommissionen, 
Prosperity without growth, lyfter fram fler tänkbara steg i 
riktning mot en hållbar ekonomi utan behov av tillväxt 
(Jackson, 2009). Rapporten menar att offentliga investerin-
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gar och offentligt ägande måste spela en betydligt större 
roll än idag, bland annat för att lyckas kanalisera invester-
ingar till hållbara alternativ inom transport- och energisek-
torerna. Rapporten pekar också på vikten av att utveckla 
nya välfärdsmått istället för BNP, att vända den långvariga 
trenden av växande inkomstklyftor och att försöka tygla 
den rådande konsumtionskulturen genom exempelvis en 
stramare reglering av reklam och marknadsföring.

Det finns fortfarande ytterst få forskare som försökt 
utreda hur en ekonomi med låg eller ingen tillväxt skulle 
kunna fungera. Ett undantag är den kanadensiske 
ekonomen Peter Victor. Han har utvecklat en modell för 
att simulera hur den kanadensiska ekonomin skulle 
fungera i olika scenarier med lägre investeringsnivåer och 
kortare arbetstid. Resultaten ser lovande ut: minskade 
koldioxidutsläpp, lägre arbetslöshet, mer fritid och utpla-
nande tillväxt (Victor, 2008). En liknande version av mod-
ellen har tagits fram för svenska förhållanden, med 
liknande resultat (Malmaeus, 2011). Det behövs dock my-
cket mer av både forskning och diskussion om förutsättnin-
garna för en ekonomi utan tillväxt. Vi har tidigare nämnt 
det nystatade svenska forskningsprojektet som ska under-
söka effekterna av att BNP-tillväxten bromsar upp (Axäll, 
2013). Här kan vi hoppas på viktig, ny kunskap.

”Tillväxt – rätt eller fel fråga?” var en av rubrikerna i 
föregående kapitel. Vi vill bestämt hävda att det är rätt fråga 
just nu. Debattklimatet har förändrats avsevärt bara under 
de senaste åren. Från att ha varit en ickefråga hörs nu till-
växtkritiska röster nästan dagligen, och tillväxtens gräns-
er diskuteras i både Svenska Dagbladet och Financial 
Times. Allt fler svenskar har också insett att tekniska lös-
ningar inte kommer att kunna bli lösningen på alla samhäl-
lets problem. Detta visades nyligen av forskare från 
Chalmers och Göteborgs universitet (von Borgstede et al., 
2013). Forskarna jämförde två rikstäckande enkä-
tundersökningar från 2005 och 2010. År 2005 ansåg en 
majoritet att ny teknik var lösningen på klimatkrisen. Bara 
fem år senare hade den gruppen minskat betydligt, medan 
en majoritet nu istället ansåg att ändrade levnadsvanor var 
nödvändiga. De som förespråkade ändrad livsstil hade på 

bara fem år ökat från runt 20 till över 50 procent. 
De här förändringarna när det gäller debattklimat och 

allmän opinion visar att allt fler blivit medvetna om att vi 
inte kan fortsätta konsumera som förr och att ny teknik inte 
räcker för att lösa problemen. Marken är med andra ord 
beredd! Vi vill här föreslå ett antal utgångspunkter för det 
fortsatta arbetet för en grön ekonomi: 

•	 Det viktigaste bidraget i kampen för att nå en ekono-
mi som håller sig inom planetens gränser är och 
förblir att skydda naturen och naturkapitalet.

•	 Det behövs en ökad medvetenhet om ekonomins 
grundläggande hållbarhetsproblem, t.ex. att 
ekonomins fokus på egenintresse och konsumtion 
bidrar till en minskad förväntan på att ta ansvar, att 
nyttjandet av naturresurser inte styrs av människors 
behov utan av betalningsförmågan, och att effek-
terna i slutändan bland annat blir en ohållbar exp-
loatering av naturen.

•	 Vi bör fortsätta att driva på för fortsatt grön skat-
teväxling och andra ekonomiska styrmedel i syfte att 
nå specifika miljömål. Det finns ett stort värde i att 
gynna miljövänlig teknik och resurssnål konsum-
tion. Men, som vi visat i denna rapport, sådana sty-
rmedel kommer inte att vara effektiva för att förän-
dra det totala resurs- och energiutnyttjandet så länge 
volymerna tillåts fortsätta öka. Denna typ av ekono-
miska styrmedel måste kombineras med andra åt-
gärder.

•	 Vi bör fortsätta att propagera för möjligheten att 
sätta pris på miljön genom att utnyttja marknadens 
prismekanismer, men måste samtidigt vara med-
vetna om riskerna ifall denna princip drivs för långt: 
en ytterligare ekonomisering av vår tillvaro och 
risken för att handeln ger en orättvis tillgång till 
miljöutrymme. En säkrare väg, när så är möjligt, är 
att sätta tak för miljöbelastning och resursuttag och 
sköta fördelningen via kvoter istället för via in-
tressenternas ekonomiska styrka. 

•	 Som vi visat skulle det krävas enormt snabba förän-
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dringar i teknikutveckling och konsumtionsmön-
ster ifall fortsatt ekonomisk tillväxt skulle kunna 
frikopplas från växande miljöpåverkan. Åtgärderna 
måste dessutom balanseras av ett närmast urstarkt 
naturskydd. Budskapet som måste ut är att grön 
tillväxt är en orimlig tanke! Att kommunicera detta 
blir en kärnfråga med tanke på hur politiker, insti-
tutioner och företag idag i allt större utsträckning 
riktar sitt hopp mot just grön tillväxt. Här krävs 
givetvis mer forskning, men det krävs också en ny 
sorts retorik. Hur kan det vara rimligt att bevis-
bördan ska ligga hos den som anser att grön tillväxt 
är problematisk? Det sunda förnuftet säger att en 
modell där ekonomin tredubblas på mindre än 50 
år och växer sig 100 000-tals gånger större på 500 
år inte är långsiktigt hållbar. Ändå utgår man, utan 
något som helst stöd i vare sig vetenskap eller tidi-
gare erfarenhet, ifrån antagandet att en frikoppling 
mellan tillväxt och miljöpåverkan är möjlig. 

•	 Kunskap om återkopplingsmekanismerna som kon-
tinuerlig ”äter upp” vinsten av teknikförbättringar 
bör spridas på ett pedagogiskt sätt. Bättre och 
snålare teknik leder till billigare varor och  
tjänster som i många fall i slutändan ökar  
konsumtionen av den aktuella produkten istället 
för att minska den. I ett större sammanhang  
leder teknikförbättringen till ett ökat ekonomiskt 
utrymme som i de allra flesta fall nyttjas för ökad 
produktion och konsumtion. Effektiviserings-
åtgärder leder till ett minskat nyttjande av energi 
och resurser endast ifall människors konsumtion-
sutrymme inte samtidigt växer (t.ex. genom ökad 
fritid istället för höjda löner), eller ifall man sätter 
ett absolut tak för nyttjandet av den aktuella resurs-
en. Ny ren energi ger bara en miljövinst om smutsig 
energi samtidigt avvecklas.

•	 Kunskap om det orealistiska i att skapa tillväxt base-
rad på tjänstekonsumtion bör också kommuniceras. 
Genom både teoretiska analyser och granskning av 
historiska data går det att visa att den ekonomiska 

tillväxten är och kommer att vara beroende av ma-
teriell tillväxt. 

•	 Att fortsätta undersöka hur ekonomin påverkas av 
låg eller negativ tillväxt, att bättre identifiera de fak-
torer som gör samhället beroende av tillväxt och att 
utveckla strategier för ett minskat tillväxtberoende 
hör till de centrala delarna i arbetet för en grön 
ekonomi. Här krävs att det tillsätts mer resurser för 
utveckling och forskning.

•	 Vi kan redan idag börja argumentera för att samhäl-
let på sikt måste bli mindre beroende av tillväxt, och 
diskutera reformer som skulle leda i den riktningen, 
t.ex. kortare arbetstid, cirkulär ekonomi, reglering 
av bankernas kreditgivning och nya former för 
företagande.

•	 Vi kan argumentera för att dagens utveckling där vi 
går mot ett alltmer ojämlikt samhälle är ohållbar, inte 
minst sett utifrån möjligheten att kunna bedriva en 
framgångsrik miljöpolitik.   

De förändringar som krävs har förstås globala dimension-
er. Ett litet land som Sverige kan peka på problemen och ta 
små steg i rätt riktning på hemmaplan. I slutändan kommer 
det att behövas internationella överenskommelser om in-
riktningen, oavsett om det gäller nivåer på miljöskatter, att 
sätta tak för utnyttjande av begränsade materiella resurser 
eller att hitta konsensus om behovet av ett minskat tillväxt-
beroende.

Att förändra de strukturer som driver på den ökade kon-
sumtionen och resursanvändningen blir svårt. Omöjligt - 
skulle vissa hävda - eftersom både jobb, pensioner, livsstilar 
och identitetsbyggen beror av ständigt ökande privatkon-
sumtion. Men ingenting är omöjligt. Historien visar att både 
värderingar och samhällssystem har förändrats i grunden 
många gånger. Det som tidigare har setts som otänkbart – 
t.ex. att det skulle vara förbjudet att äga slavar eller att kvin-
nor skulle ha rösträtt – har på relativt kort tid kunnat bli 
verklighet. Vi får hoppas att nästa stora kliv för mänskli-
gheten blir insikten om att vi lever på en planet med begrän-
sade resurser och att vår ekonomi är en del av naturen.
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