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Förord

På Cogito arbetar vi med idéutveckling och 
opinionsbildning inom områden som är 
avgörande för en hållbar utveckling. En 

högaktuell fråga att fördjupa är diskussionen om 
ekonomisk tillväxt: vad är tillväxt, och vilken 
slags tillväxt är eftersträvansvärd? Rubriceringen 
på debattartiklarna om tillväxt i en av våra större 
dagstidningar ger ett tydligt anslag till vilken nivå 
och vilken ton som debatten ofta har: ”Evig tillväxt 
omöjlig”, ”Oppositionen missar vikten av tillväxt”. 
Att välja mellan tillväxt och miljöhänsyn är knappast 
något som politiker och andra samhällsinnovatörer 
önskar sig. Frågan är på många sätt konfliktfylld.

Vår ambition med Samtal om tillväxt har varit att ta 
ett konstruktivt grepp på frågan. Att belysa att tillväxt-
begreppet är svårdefinierat. Ett nyanserat samtal 
kan bidra till en fördjupad förståelse för tillväxtens 
karaktär och betydelse för samhällsekonomin. 
Därmed kan vi föra en diskussion och bidra till 
idéutveckling om hur en långsiktigt hållbar politisk 
och ekonomisk utvecklingsmodell för Europa kan 
se ut. Vi gör det genom att låta olika ledande röster 
men komma till tals, och få tala till punkt i våra 
poddar. I den här rapporten sammanfattar vi den bild 
vi fått genom våra samtal, och vi hoppas att den kan 
bidra till ytterligare framåtblickande samtal hos våra 
läsare. Diskussionen är central för både den sociala 
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Inledning

Den gröna tankesmedjan Cogito har genomfört 
projektet Samtal om tillväxt under hösten 
2015 och våren 2016. Projektet tar sin 

utgångspunkt i den debatt som pågått åtminstone 
sedan 70-talet1 om tillväxt och miljö, och som 
återintensifierats under senare år i takt med att 
resursförbrukningen ökar, planetens gränser 
överskrids och hotet om klimatförändringar blivit allt 
mer akut. 

Att den ekonomiska tillväxten i världen hittills varit 
nära kopplad till ökad resursförbrukning är det få 
som ifrågasätter. Men hur ser framtiden ut? Kan vi 
klara miljöutmaningarna med fortsatt tillväxt? Är 
tillväxten till och med en förutsättning för att klara 
miljöproblemen? Eller om vi vänder på frågan: 
Vad händer med tillväxten om våra samhällen ska 
leva vidare inom de ramar som planetens gränser 
sätter? Hur går det med våra möjligheter till tillväxt 
inom planetens gränser om de fattiga ländernas 
befolkningar ska öka sin resursförbrukning till vår 
nivå? Och om vi inte har tillväxt, hur klarar vi då 
välfärden? 

Diskussionen om miljö och tillväxt brukar inte alltid 

1  1972 kom Romklubbens bok Tillväxtens gränser, som 
väckte stor debatt om möjligheterna att ha oändlig tillväxt på en 
begränsad planet.

välfärden och den ekologiska livsmiljön för nu 
levande, och framtida generationer av européer och 
världsmedborgare!

Jag vill rikta ett stort tack till de medverkande 
experterna som bidragit till att fördjupa och expandera 
samtalet, samt till Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor som möjliggjort detta projekt och 
dessa samtal. Tack också till Maria Wetterstrand och 
Mikael Malmaeus som skrivit rapporten.

Stockholm 15 april 2016,

Katarina Wangler Björk
Ordförande Cogito
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- Åsa Domeij, miljöchef på Axfood

- Mattias Goldmann, chef på den gröna liberala 
tankesmedjan Fores

- Per Krusell, professor i ekonomi vid Stockholms 
universitet

- Anna Borgeryd, styrelseordförande Polarbröd

Intervjuerna har publicerats i klippta versioner som 
poddar på Cogitos hemsida och har legat till grund 
för den här rapporten. Rapporten är författad av Maria 
Wetterstrand och Mikael Malmaeus.

präglas av försök till förståelse för argumentationen 
och synsättet på respektive sidor. I Samtal om tillväxt 
vill Cogito ge utrymme för nyanser och visa på de 
olikheter i synsätt som finns. Vi har intervjuat ett 
antal olika personer – ledande debattörer, forskare 
och politiker – som på olika sätt ansetts kunna tillföra 
perspektiv till frågeställningarna och låtit var och 
en ge sina egna förklaringar till varför de ser på 
tillväxten som de gör. Alla har också fått svara på hur 
de resonerar kring kopplingen mellan tillväxt och 
miljö.

Intervjuerna har genomförts av Mikael Malmaeus, 
styrelseledamot Cogito och Alrik Altvall, 
projektanställd. De personer som intervjuats är2: 

- Erik Ullenhag, ekonomiskpolitisk talesperson för 
Liberalerna

- Johanna Sandahl, ordförande 
Naturskyddsföreningen

- Mårten Blix, nationalekonom, tidigare 
departementsråd på finansdepartementet

- Jonas Frycklund, t f chefekonom för Svensk 
Näringsliv

2  Ytterligare två intervjuer har genomförts, men pga om-
ständigheter utanför Cogitos kontroll (stöld av intervjuutrustning) 
har dessa inte kunnat vara med i underlaget. 
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befolkning. Även om Limits to Growth modell för 
beräkningar har kritiserats genom åren så kvarstår 
frågeställningen. Och de slutsatser som drogs 
av modellen 1972 har trots allt visat sig stämma 
påfallande väl beträffande globalt resursutnyttjande, 
utsläpp och befolkningsökning.4 Det är egentligen 
inte särskilt konstigt att tillväxt – alltså en ökande 
produktion och konsumtion – också för med sig ökat 
resursutnyttjande och ökade utsläppsmängder. På en 
begränsad planet kan detta inte fortgå i oändlig tid.

Resurserna i världen är dessutom ojämnt fördelade. 
Den fattigare delen av världen har behov av att öka 
sin resursanvändning, trots att resurserna i många 
fall redan är överutnyttjade. Det sätter en extra stor 
press på oss i den rika delen av världen att minska 
vår resursförbrukning, vilket innebär att en eventuell 
fortsatt tillväxt måste ske samtidigt som det sker 
kraftiga minskningar av resursåtgången. 

Sverige brukar lyftas fram som ett gott exempel 
på att det går att frikoppla ekonomisk tillväxt 
från ökad belastning på miljön. Vår ekonomi har 
vuxit markant de senaste decennierna, men våra 
utsläpp av exempelvis växthusgaser har samtidigt 
minskat. Detta är ett gott tecken, men vi får inte 
sticka under stol med att vi totalt sett faktiskt ökat 
vår resursanvändning. Detta har skett genom ökad 
konsumtion, där produkterna huvudsakligen tillverkas 

4  Hall & Day, 2009.

1. Tillväxtens dilemma

De senaste 100 åren har världens BNP 
40-dubblats. Den resa som Sverige har gjort 
sedan 1800-talet känner vi alla till. Från ett 

samhälle där många människor levde i stor fattigdom 
är vi i dag ett rikt land där varje svensk i genomsnitt 
konsumerar varor och tjänster för 350 000 kronor 
varje år (offentliga tjänster inräknat). Inte undra på att 
de länder som inte kommit lika långt på denna resa 
ser fram emot att göra det. Detta har naturligtvis haft 
många enormt positiva konsekvenser. En väsentlig 
baksida är att hand i hand med ökad tillväxt har vi 
också sett en kraftigt ökad resursförbrukning, ofta 
kopplad till ökade utsläpp av föroreningar. Vi är 
nu i ett läge där vår mänskliga civilisation passerat 
gränsen för vad planetens ekosystem klarar av. 
Klimatförändringarna är bara ett av många problem 
som följt i tillväxtens spår. Enligt forskare på bland 
annat Stockholm Resilience Centre så överskrider 
vi idag fyra av nio planetära gränsvillkor.3 Vårt så 
kallade ekologiska fotavtryck är större än jordens 
landyta.

Är det möjligt att ha obegränsad tillväxt på en 
begränsad planet? Den frågan ställdes redan 1972 
i boken Limits to growth, där Romklubben pekade 
på de potentiella konsekvenserna för miljön och 
planeten vid fortsatt tillväxt av ekonomi och 
3  Se Rockström m. fl., 2009.
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är påfallande svaga eller rentav obefintliga över 
en viss inkomstnivå. Det vill säga, när mänskliga 
samhällen tagit sig ur fattigdom och uppnått en 
dräglig levnadsstandard så blir inte den upplevda 
lyckan särskilt mycket högre av ytterligare rikedom.6

Det finns även andra intressanta aspekter på 
tillväxtens dilemma. När krisen drabbade Europa blev 
effekterna enorma. Är det rimligt att våra samhällen 
är så beroende av tillväxt att några år av nedväxt 
leder till sådana sociala katastrofer?  Samtidigt ska vi 
kanske inte stirra oss alltför blinda på de erfarenheter 
som faktiskt finns av nedväxt eftersom de nästan utan 
undantag gäller korta perioder. Det är sant att dessa 
perioder ofta inneburit ökande arbetslöshet, skenande 
skulder, konkurser i näringslivet och krisande 
regeringar. Men om detta faktiskt orsaktas av vikande 
tillväxt är svårt att säga. Kanske handlar det snarare 
om en mer allmänt misslyckad ekonomisk politik där 
både tillväxten, arbetsmarknaden och de finansiella 
systemen drabbas negativt. Och kanske går det med 
en annan politik också att klara lägre tillväxt utan att 
jobben och välfärden direkt hotas.7 

6  Bland länder med en genomsnittlig årsinkomst över 
15 000 dollar (utslaget på hela befolkningen) är det svårt att fin-
na samband mellan inkomst och lycka. Se bland andra Easterlin 
(1974), Inglehart (1997), Wilkinson & Pickett (2010).
7  Dessa frågor har bland annat tagits upp i en tidigare 
Cogito-rapport: Ekonomi utan tillväxt – ett svenskt perspektiv. 
Cogito rapport nr 10, 2011. Stockholm. http://www.cogito.nu/
artiklar/ekonomi-utan-tillvaxt

i andra länder och orsakar energianvändning, utsläpp 
och resursförbrukning på andra håll än i Sverige. 
Om effekterna av vår ökade konsumtion räknas 
in har växthusgasutsläppen inte minskat.5 I den 
senaste Living planet report från WWF placerar sig 
Sverige som landet med det tionde största ekologiska 
fotavtrycket i världen. Om alla levde som i Sverige 
skulle vi behöva nästan fyra planeter.  

I efterdyningarna av den ekonomiska krisen i 
Europa har också frågan väckts om det ens är en 
rimlig förväntan att ha tillväxt i framtiden. OECD 
räknar i sina mest optimistiska modeller med 1,5-2 
% årlig tillväxt under de kommande decennierna 
vilket är väsentligt lägre än 1900-talets årliga 
tillväxt som ofta uppgick till 3-4 % per år. Men 
OECD:s framskrivningar förutsätter i princip 
konstant medvind för att förverkligas. I verkligheten 
finns många faktorer som talar för betydligt lägre 
tillväxt framöver. Dit hör en åldrande befolkning, 
ökande utbildningskostnader i takt med att 
ekonomin blir alltmer kunskapsbaserad och inte 
minst miljöutmaningarna. Lägg därtill att det finns 
stor tveksamhet om huruvida tillväxt i vår del av 
världen längre leder till ökat välbefinnande. Gedigen 
forskning från många länder visar att sambanden 
mellan BNP-tillväxt och människors upplevda lycka 

5  Våra konsumtionsbaserade utsläpp har ökat med ca 4 % 
från 1990 till 2013. Detta är visserligen en mindre ökning än BNP 
men visar inte på någon total frikoppling eftersom utsläppen de 
facto behöver minska kraftigt. 
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2 BNP, ekonomisk 
utveckling och annan 
utveckling

En fråga som ofta väcks i diskussionen om 
tillväxt är svagheterna med BNP-begreppet, 
som är grunden för att mäta tillväxt. BNP 

mäter den ekonomiska 
aktiviteten, i form av 
värdet på varor och 
tjänster. Kritiken mot 
BNP-begreppet gäller 
dels vad det mäter och 
inte mäter, dels den 
betydelse begreppet fått 
inom politiken. 

Vad gäller det 
förstnämnda så mäter BNP bara de aktiviteter där 
pengar ingår. Allt arbete som sker oavlönat i hemmet, 
oftast av kvinnor, mäts inte alls. Inte heller andra 
tjänster som är gratis mäts, till exempel när vi läser 
Wikipedia istället för att köpa ett uppslagsverk. Detta 
trots att sådana tjänster kan bidra både till välfärd, 
produktivitet och effektivitet. Det sociala kapitalet 
i samhället, resursfördelningen mellan fattiga och 
rika, utbildningsnivå, välbefinnande, arbetslöshet 
och mycket annat viktigt hamnar utanför BNP-
begreppet. Vad gäller den offentliga sektorn, som mäts 

“Tillväxt är det sämsta 
sättet att mäta ekonomi, 
förutom alla de andra.” 

Mattias Goldmann, 
Fores, parafraserar 
Churchills kända citat 
om demokratin som det 
sämsta styrelseskicket, 
förutom alla de andra.

En ytterligare fråga gäller hur vi egentligen mäter 
tillväxten i en ekonomi där alltmer består av digitala 
tjänster eller produkter, där det ofta inte ens sker något 
utbyte av pengar? Nya trender som cirkulär ekonomi 
och delningsekonomi ger också möjligheter till ökad 
tillgång till varor och tjänster utan att vi behöver 
producera mer. Även detta kan ge en helt annan typ av 
tillväxt som inte alls fångas i BNP-begreppet.

Frågan om tillväxt är högaktuell, helt enkelt. De 
personer som intervjuats i detta projekt har olika 
utgångspunkter och perspektiv. Röster med bakgrund 
i miljörörelsen ser i allmänhet mer kritiskt på 
tillväxten än företrädare för näringslivet, där de senare 
ofta sätter ekonomisk tillväxt högt på den politiska 
agendan. Att det är så är knappast förvånande, men i 
debattens hetta anklagar båda sidor varandra för att 
ha en alltför ensidig syn på saken. Ekonomer tros inte 
se problemen med tillväxt, miljörörelsen tros inte se 
poängerna med den. Denna bild visar sig snabbt vara 
starkt förenklad.
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blir rikare, då prioriterar vi hälsa mer – vi har mer 
möjligheter att förbättra vår hälsa.”

Andra välfärdsmått som Human Development 
Index och Grön BNP är intressanta men har alla 
sina avigsidor, sina felkällor och innebär mått av 
värderingar som inte är objektiva. Erik Ullenhag, 
Liberalerna, berättar om problemen när hans 
partikollega Anne Wibble, tidigare finansminister, 
försökte ta fram ett kompletterande, grönt BNP-mått: 
“Jag tycker att det finns ett värde i att vi har en urskog 
i Sverige som inte har brukats av ekologiska skäl. 
Du har en unik fauna och flora. Du kan slänga in hur 
mycket siffror du vill i den beräkningen men när du i 
slutändan ska räkna ut hur mycket det där är värt och 
sätta en siffra på det då blir det en värdering av något 
som ibland är svårt att sätta kronor och ören på.”

Både nationalekonomen Mårten Blix och 
Naturskyddsföreningens Johanna Sandahl lyfter fram 
att BNP aldrig var tänkt att mäta välfärd. Blix menar 
att BNP ibland ges en roll som det inte är tänkt att ha 
och att kritiken mot BNP på det sättet är lite orättvis 
eftersom måttet aldrig var tänkt att mäta annat än 
just det som det mäter, nämligen utbytet av varor och 
tjänster. Om syftet är att mäta något annat så bör man 
titta på vilka mått som finns för att mäta just det. 

Vad gäller BNP-måttets negativa sidor är de 
intervjuade rörande eniga om att BNP inte mäter 

utifrån vad den kostar, så innebär BNP-måttet att en 
ineffektiv och dyr offentlig sektor ger en högre BNP, 
åtminstone momentant.

När det gäller begreppets betydelse inom politiken 
så baserar sig kritiken på att vi har en tendens att 
fokusera på det vi mäter. Om vi således ständigt 
noggrant mäter och följer upp vårt lands BNP så finns 
också en risk att vi fokuserar de politiska insatserna 
på att påverka BNP, även om det egentligen är andra 
saker vi vill uppnå, såsom bättre välfärd eller minskat 
arbetslöshet.  
 
Här kan vi konstatera att alla våra intervjudeltagare 
lyfter fram både positiva och negativa aspekter av 
BNP-begreppet och dess förmåga att mäta ekonomisk 
och annan utveckling. 

Bland det positiva är det flera som lägger vikt vid 
måttets historiska användning, att det är ett mått som 
är begripligt och används av ekonomer i hela världen, 
att det är väl definierat och därmed mätbart på ett 
sätt som är överlägset andra mått. Dessa fördelar gör 
att det är möjligt att jämföra länders BNP. Det finns 
också en koppling mellan BNP-nivå, utveckling 
och välfärd. Jonas Frycklund, Svenskt Näringsliv, 
uttrycker sig ungefär så här: “Vi kan ju mäta hälsa, 
spädbarnsdödlighet, hur länge vi lever, den typen 
av variabler. Det intressanta är ju att många av 
dem verkar utvecklas i takt med BNP. Så att när vi 
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vill veta hur det går med spädbarnsdödligheten, 
hälsoutveckling, klimatpåverkan och annat så ska vi 
helt enkelt mäta det också.  

Det är alltså egentligen ingen som uttalar att vi borde 
sluta mäta eller bry oss om BNP, och heller ingen som 
anser att BNP är det enda måttet på utveckling. 

allt och att det behövs andra mått på utveckling än 
bara BNP. Någon lyfter också att det är tveksamt 
om BNP idag i vår del av världen verkligen har 
någon tydlig koppling till ökad välfärd eller god 
samhällsutveckling. En brist är också att begreppet är 
onyanserat och inte alls tar hänsyn till vilken typ av 
ekonomisk aktivitet som sker. 

Per Krusell, professor i ekonomi: “Jag tror att ett 
problem när man mäter BNP är att mäta kvalitet.” 
Han tar exemplet smarta mobiltelefoner och menar 
att det är svårt att säga hur mycket de gett i ökad 
BNP. En mobiltelefon idag är mycket bättre än för 
15 år sedan, men kostar inte mer och ger därför inte 
ett större bidrag till BNP. Men effekten av sådan ny 
teknik ses inte bara i ekonomin utan också i våra 
vardagsliv, där effekterna inte kan mätas i ekonomiska 
termer. 

Det tycks således som att det finns en rätt stor enighet 
om att BNP mäter en del av utvecklingsnivån men 
inte allt. Det som skiljer i synen mellan de intervjuade 
är kanske snarare hur stor tyngd BNP-begreppet 
borde ha i samhället. Medan Johanna Sandahl, 
Naturskyddsföreningen, menar att BNP kanske kunde 
vara ett sekundärt mått som används som komplement 
till viktigare mått som Human Development Index 
och mått på miljöns utveckling, så anser till exempel 
Jonas Frycklund snarare att BNP är väldigt viktigt 
men borde kompletteras med andra mått. Om vi 
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Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen, 
representerar många av de svarande när hon säger: 
“Ju mer komplext ett mått är, desto mer komplext blir 
det att få ihop data och statistik. HDI är ju någonslags 
mittemellan, där man mäter medellivslängd, 
utbildningsnivå och ekonomi och det blir lite mer 
säkert hur välmående ett land är än när man bara tittar 
på BNP. Samtidigt finns det inga miljöaspekter med 
i det måttet. Ett annat exempel är grön BNP där man 
drar av miljöförstöring. Men då har man ju å andra 
sidan inte de sociala måtten med sig.” Hon menar 
dock att dessa mått är minst lika bra som ett rent 
BNP-begrepp, som har ännu större svagheter. 

Att försöka väga samman olika aspekter till ett 
och samma mått innebär alltid någon form av 
subjektivitet, menar Jonas Frycklund, Svenskt 
Näringsliv: “Vem som helst får sätta ihop ett index. 
Det är ju bara att göra. Dock är jag lite pessimistisk 
om att sådana index får framgång. När du väger 
samman olika variabler så blir det väldigt subjektivt 
vilka variabler tar du med och hur mycket vikt ger 
du till dem.” Han menar att viktningen mellan olika 
variabler, och vilka variabler som tas med, beror 
på prioriteringarna hos den som gör indexet och att 
det då kan användas för att visa just den poäng som 
index-skaparen vill visa. Därmed inte sagt att han bara 
vill mäta BNP. Han tror mer på att ha ren statistik för 
olika frågor än sammanvägda index.  

3 Alternativa 
välfärdsmått

”What gets measured gets managed” 
brukar det sägas. Det vi mäter 
påverkar vad vi väljer att fokusera 

våra insatser på. Det är ett av skälen till att många 
vill se andra sätt än BNP för att mäta ekonomisk och 
samhällelig utveckling. De alternativa välfärdsmåtten 
kan ses som ett försök att mäta den utveckling vi 

egentligen vill se, 
istället för att bara 
fokusera på ekonomins 
omfattning. Det 
betyder inte att BNP-
begreppet skrotas. 

Grön BNP är ett slags 
miljöjusterad BNP. 
Den ekonomiska 
aktiviteten justeras 

utifrån de kostnader som bedöms ha orsakats i 
form av förlust av naturresurser och ekosystem. 
Human Development Index (HDI) är ett annat mått 
som har tagits fram inom FN. Det mäter länders 
utvecklingsnivå utifrån ekonomi, utbildning och 
hälsa. Utöver dessa två finns flera andra försök att 
hitta mått som kan innefatta såväl ekonomiska som 
miljömässiga och sociala faktorer. 

“Ibland är det rimligt att 
mäta tillväxt, ibland är det 
rimligare att fokusera på 
andra saker.”

Åsa Domeij, Axfood, 
adresserar kort och koncist 
pudelns kärna i fråga 
om metoder för att mäta 
utveckling.



24 Samtal om tillväxt Samtal om tillväxt 25

4 Det goda och dåliga 
med tillväxten

Själva BNP-måttet har således både sina positiva 
och negativa sidor, enligt våra intervjuobjekt. 
Nu är frågan hur de ser på själva tillväxten av 

BNP. Och här tycks åsikterna gå betydligt mer isär. 

Tillväxt av BNP beror 
på ökad ekonomisk 
aktivitet i samhället, 
vilket i sin tur gör att 
både den offentliga och 
privata sektorn kan få 
ökad köpkraft. Därmed 
finns möjlighet att 
utöka välfärdstjänster, 
investera i forskning och 
ny teknologi samtidigt 
som hushållen blir 
rikare. Det har lett till 
utveckling av hälso- 
och sjukvård, bättre 
materiell och social 
välfärd och miljöbättre 
teknik. Det är den 
ena sidan av myntet. 
Samtidigt visar historien en nära koppling mellan 
tillväxt och ökad resursförbrukning, och därmed 

“Om ekonomin prompt 
ska växa, ja då måste 
det ske inom planetens 
gränser. Om man kommer 
fram till att det inte går, 
då är det dags att ändra 
system, att sluta tänka 
att ekonomin måste 
växa hela tiden. Vi måste 
klara utmaningen inom 
planetens gränser, annars 
har vi ingenting att 
bygga på.”

Johanna Sandahl, 
Naturskyddsföreningen, 
tydliggör det som 
kanske är knäckfrågan i 
tillväxtdebatten.

Det påpekas också att det i slutänden ändå hänger 
på vilka mått politiker väljer att arbeta utifrån. Som 
Åsa Domeij uttrycker det: “Man vill ha någon typ 
av nyckeltal för att mäta framgång i ett samhälle. 
Då är det ju säkert så att man behöver olika typer av 
nyckeltal och indikatorer och vilka man väljer att 
följa upp är väl… det är mycket en politisk fråga, 
egentligen.” Med den synen är inte den stora frågan 
vad vi mäter, utan vad – av allt det vi mäter – som vi 
väljer att följa upp. 

Alla mått har sina för- och nackdelar. Inte minst 
BNP. BNP är relativt lätt att mäta och är jämförbart 
mellan olika länder. Det faktum att det ges så pass 
stor uppmärksamhet, i kombination med att det inte 
speglar vad som händer med miljön, ekosystemen, 
naturresurserna eller människorna, har lett till 
sökandet efter nya mått som mäter det vi egentligen 
betraktar som god utveckling. Än så länge har inget 
av alternativen varit i närheten av att få samma 
genomslag. 
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eftersom det enda sättet att få det ekonomiskt bättre är 
på någon annans bekostnad. Enda sättet att bibehålla 
sin egen ekonomiska ställning är att förhindra 
att andra får det bättre. Detta har en psykologiskt 
negativ påverkan på befolkningen och det blir ett 
tuffare samhälle med en hårdare kamp om resurser, 
på individnivå. Däremot i ett samhälle även med 
låg tillväxttakt kan både fattiga och rika känna att 
det finns en möjlighet att få det bättre utan att det 
sker på någon annans bekostnad. Då ökar istället 
generositeten och välbefinnandet. Frycklund pekar 
också på exempel att detta gäller oavsett om samhället 
i sig är rikt eller fattigt.

Andra intervjuade menar att det inte gör någon stor 
skillnad i samhället hur stor tillväxten är. Mattias 
Goldmann, Fores, lägger fram synpunkten att det inte 
har någon betydelse om vi har noll eller en procents 
tillväxt, medan Per Krusell, professor i ekonomi, 
uttrycker sig som att det inte spelar roll om tillväxten 
är 1% på fem år istället för 1% om året. Flera lyfter 
också fram att det inte är tillväxten i sig som är 
intressant, utan innehållet i tillväxten. Till exempel 
Anna Borgeryd, Polarbröd, som säger ungefär så här: 
“Jag skulle inte säga att tillväxt i sig är dåligt, utan jag 
ställer frågan vad det är vi vill ska växa? Vad är det vi 
inte ska låta växa mer för att skydda en bra tillvaro för 
våra barn och barnbarn eller oss själva?”.

ökad miljöbelastning, inom eller utanför landet 
beroende på var produktionen av varorna sker. Med 
tanke på att planetens gränser redan överskridits och 
belastningen på planeten är ohållbar redan idag, så 
riskerar fortsatt ökad tillväxt att slå tillbaka mot den 
mänskliga civilisationen och dess möjligheter att 
skapa ett gott liv i framtiden. I våra rika länder behövs 
inte heller ökad BNP, eftersom vi redan har ett gott 
välfärdssamhälle som kan utvecklas vidare även utan 
ökad ekonomisk aktivitet. Det är i korthet den andra 
sidan av myntet.

Och så går också mycket av resonemangen hos de 
intervjuade. Ekonomisk tillväxt ger en ökad bas för 
skatteintäkter och leder då till att staten kan investera 
i välfärdsskapande institutioner och system. Att ett 
samhälle har ekonomisk tillväxt är också ofta ett bevis 
på att det har en välfungerande ekonomi och att det 
finns en produktivitetsökning, menar Erik Ullenhag, 
Liberalerna. Tillväxt ger helt enkelt mer resurser att 
leva på, och det vill både hushållen och staten ha. Så 
resonerar även flera av de övriga. 

Bland de som har en starkt positiv syn på tillväxt 
märker Jonas Frycklund, Svenskt Näringsliv, ut sig 
med en annan typ av argumentation. Visserligen 
grundar den sig delvis i ovanstående resonemang, 
men hans fokus är konfliktnivån i samhället och hur 
tillväxten påverkar vår mentalitet. Han menar att i ett 
samhälle utan tillväxt blir samhällsklimatet hårdare, 
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tillväxten. De som är mer positiva till tillväxt menar 
att de utmaningar som finns i samhället antingen blir 
lättare att lösa med tillväxt, eller kan lösas på andra 
sätt än genom att stoppa tillväxten. De som mer lutar 
åt att fortsatt ekonomisk tillväxt innebär en risk för 
mänsklighetens långsiktiga överlevnad vill hellre 
prata om innehållet i ekonomin, vilka delar som ska 
växa och inte växa, och tycker att själva tillväxten av 
BNP är mindre intressant. 

Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen, liksom 
flera av de övriga, påpekar att det är stor skillnad 
mellan behoven av tillväxt i fattiga länder och i rika 
länder. “I fattiga länder, där tror jag att det är få som 
ifrågasätter att ekonomierna behöver växa, för att vi 
ska klara fattigdomsmål. Men det tycker jag är en 
annan sak. För när vi har uppnått ett tillstånd som det 
vi har i Sverige där välfärden är väldigt hög, generellt 
sett, nu pratar jag om samhällsnivå, och där ekonomin 
egentligen inte behöver bli större.”

För företagen är inte själva tillväxten av BNP lika 
intressant som utvecklingen för det egna företaget 
eller branschen, menar Åsa Domeij, miljöchef på 
Axfood. Som ett mått på summan av alla aktiviteter 
är dock BNP-tillväxten resultatet av alla ekonomins 
sektorer.

Tillväxt utan några som helst andra hänsyn är det 
ingen som förespråkar. Att sätta upp ett kvantitativt 
mål för ekonomisk tillväxt på samhällsnivå tycks 
ingen av de intervjuade vilja se, även om flera menar 
att ekonomisk tillväxt bör vara högt prioriterat. 
Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen, däremot, 
menar att tillväxten bör vara ett sekundärt mål, 
efter mål som rör sociala rättigheter och ekologisk 
hållbarhet. Ingen föreslår heller ett mål om minskad 
tillväxt. 

Det finns en viss skillnad i utgångpunkt i frågan om 
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också stimulerar framväxten av miljövänlig teknik.

Här kan åsiktsskillnaderna mellan de intervjuade 
också beskrivas som att spektrat går mellan att se 
tillväxt nästintill som en förutsättning för att klara 
miljöutmaningarna till att sätta miljön och de sociala 
frågorna i första rummet och låta tillväxten bli som 
den blir.  

Företrädare för den senare åsikten är inte 
nödvändigtvis emot tillväxt som sådan, men anser 
att eventuell tillväxt måste ske inom ramen för 
planetens gränser och på ett sådant sätt att vi klarar 
en rättvis fördelning av resurser. Om det inte går att 
ha tillväxt inom dessa ramar så är det tillväxten vi 
får ge avkall på – inte tvärtom. Tillväxt är således 
inget mål i sig. 

Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen: “Det är 
klart att viss verksamhet, viss tillväxt, är genuint 
dålig, för miljö och utveckling. Viss tillväxt är genuint 
bra. Vi behöver järnvägsinvesteringar. Vi måste 
satsa på ett transportsystem som släpper ut mindre i 
framtiden. Om det skapar tillväxt på vägen, då gör ju 
inte det någonting, man kan få pengar över till andra 
saker.” 

I vissa fall kan det vara rimligt med en mer 
pragmatisk inställning till frågan om tillväxt och 
miljö, menar Åsa Domeij, Axfood, och ger ett 

5 Tillväxt för miljöns 
skull – eller tvärtom

Ett skäl till att tillväxt skulle vara bra för miljön 
är att ekonomisk tillväxt är nödvändigt för att 
samhället ska ha råd att göra investeringar i 

förnybar energi och hållbar infrastruktur som skulle 
kunna göra produktionen och konsumtionen mer 
hållbar. Andra menar att vindkraft eller järnvägar i 

sig inte botar några 
miljöproblem. Det är 
om dessa investeringar 
ersätter kolkraft och 
bilvägar som det sker 
en miljövinst varvid 
vi inte nödvändigtvis 
får tillväxt eftersom 
den samlade mängden 
kapital inte ökar. 
Att bara bygga 
mer ökar istället 
resursförbrukningen. 
Med växande ekonomi 
ökar mängden 
resurser som är i 
omlopp och därmed i 

slutänden även den ohållbara miljöbelastningen. Ett 
annat skäl att förespråka tillväxt är att den är nära 
sammankopplad med den tekniska utvecklingen och 

“Skulle vi välja att hugga 
ner all urskog i Sverige 
under ett års tid så är 
det klart att det ger en 
tillväxtökning. Men det är 
långsiktigt rätt obegåvat 
och kommer på längre sikt 
inte ge en hållbar tillväxt. 
Men i grunden är tillväxt 
en möjlighet för oss att 
göra saker effektivare.”

Erik Ullenhag, 
Liberalerna, tycker 
att miljöperspektivet 
behöver stärkas i 
tillväxtdiskussionen.
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“Det finns ingen självklarhet i att tillväxt leder till 
bättre miljö.”, menar Jonas Frycklund, Svenskt 
näringsliv. Han hänvisar till Sveriges utveckling 
de senaste 20 åren och den frikoppling som skett 
mellan tillväxt och utsläpp och menar att detta ger en 
optimism om att det finns en möjlighet att kombinera 
miljöansvar med tillväxt. Han tillägger dock: “Den 
utvecklingen har ju stimulerats fram genom hur man 
riggat politiken”. 

Per Krusell, professor i nationalekonomi, menar 
att det är en avvägning mellan tillväxt och andra 
intressen, där lägre tillväxt på kort sikt kan leda till att 
man maximerar välfärden istället. Han anser att det är 
helt okej att förlora lite tillväxt, eller mycket, om det 
finns stora vinster att göra som att stoppa den globala 
uppvärmningen. 

Flera intervjuade, även om de är av olika uppfattning 
vad gäller denna kapitelrubriks frågeställning, lyfter 
upp ekonomiska styrmedel som oerhört viktiga för att 
styra konsumtion och produktion i rätt riktning. Så här 
uttrycker Per Krusell det: “Om man skulle säga såhär: 
Tillväxten måste gå ner med 2% varje år i alla länder. 
Klarar man då klimatmålet? Det skulle jag inte säga. 
Vi skulle ganska snart få en varmare planet. Om vi 
inte specifikt beskattar bort kolet så är det kört ändå, 
på den här nivån i produktionen.”

exempel utifrån livsmedelsbranschen. Där skapas 
mer ekonomiskt värde utan att det är kopplat till 
ökad materialomsättning, om människor väljer att 
äta på restaurang: “... att en BNP-tillväxt i sig alltid 
är skadlig för miljön eller klimatet eller något sådant 
där. Det behöver det inte vara. Egentligen kan det 
ju i så fall vara bättre om folk går på restaurang och 
betalar mycket för potatisen per kilo och avstår från 
resan till Thailand i sådana fall. Då är det en bra 
typ av tillväxt för då försvinner kanske tillväxt av 
flygresor istället.”

Erik Ullenhag, Liberalerna, företräder den första 
åsikten och uttrycker det så här: “Det är en 
förutsättning för att vi ska klara miljöutmaningen 
att vi har en växande ekonomi.” Och senare under 
intervjun ungefär: “Historiskt sett har tillväxt 
inneburit ökad miljöbelastning. Så är det. Sedan 
är min poäng att historiskt sett har det också varit 
så att växande ekonomier, fria ekonomier, har 
snabbare blivit effektivare och med en given tillväxt 
trots allt haft mindre miljöpåverkan. Stagnerande 
ekonomier, är min övertygelse, får en större negativ 
miljöpåverkan.”

Men inte heller företrädare för den åsikten anser att 
detta – att tillväxten gör miljön bättre – sker med 
någon automatik. 
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6 Möjligheten för 
tillväxt i framtiden

Inom den ekonomiska forskningen råder relativt 
stor enighet om att tillväxt i BNP, särskilt på längre 
sikt, är starkt beroende av produktivitetsökningar. 

Det har på senare tid presenterats ekonomiska 
analyser som menar att den låga produktivitetstillväxt 
vi har i OECD-länderna riskerar att bli bestående. 
Samma analys menar också att de faktorer, utöver 
produktiviteten, som 
bidragit till tillväxten 
de senaste decennierna, 
inte kommer att ha 
samma betydelse 
framöver. Den åldrande 
befolkningen, den höga 
skuldsättningen och 
ökade miljökostnader 
kommer att motverka 
framtida tillväxt.8 Denna 
analys är dock inte okontroversiell. Andra ekonomer 
menar tvärtom att tekniska innovationer som 
3d-printing, nanoteknologi och avancerade robotar 
kommer att leda till fortsatt produktivitetsutveckling 
och därmed fortsatt tillväxt.9 

8  Se till exempel Gordon (2012).
9  Brynjolfsson & McAfee, 2014.

“Vi kan inte välja att 
’jo, vi vill ha fortsatt 
ekonomisk tillväxt, 
då kommer vi att få 
ekonomisk tillväxt.’”

Anna Borgeryd 
resonerar kring framtidens 
möjligheter till tillväxt.

Den fullständigt miljöblinda tillväxtförespråkaren 
tycks alltså inte finnas, i alla fall inte bland våra 
intervjuobjekt. Inte heller den över allt tillväxthatande 
miljökramaren. Skillnaderna i åsikter är trots detta 
mer tydliga i denna fråga. 
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Hur digitaliseringen påverkar tillväxten råder det 
dock delade meningar om bland de intervjuade. 
Jonas Frycklund, Svenskt Näringsliv, tror på tillväxt 
även i framtiden. Han menar att tillväxten kommer 
att ske i olika språng, och att digitaliseringen är 
tillväxtbefrämjande, även om den också har delar som 
är lite svåra att fånga in i måttet BNP.

Borgeryd menar att när planetens förmåga att leverera 
värde minskar, så kan det inte kompenseras i längden 
av att ekonomin i övrigt växer, utan förr eller senare 
kommer ekonomin att avspegla detta. Hon menar 
också att den tillväxt vi haft sedan 80-talet är mer av 
en pseudotillväxt, som bygger på ökad kreditgivning 
och att vi lånar till konsumtion, snarare än någon 
verklig tillväxt som bygger på produktivitetsökningar. 

Både Goldmann och Borgeryd uttrycker alltså tydligt 
att detta inte är ett val vi har – mellan tillväxt och 
icke tillväxt – utan vi har bara att förhålla oss till ett 
faktum. Ekonomin i framtiden kommer inte att växa 
på det sätt vi är vana vid. Vi kan bara välja hur vi 
hanterar det. 

Mårten Blix, nationalekonom, menar däremot att 
det är möjligt att ha en tillväxt i framtiden utan att 
miljöbelastningen ökar, genom att använda resurser 
smartare, till exempel inom delningsekonomin. Enligt 
honom finns andra orosmoln. “Vi vet att befolkningen 
åldras. Man behöver inte göra prognoser på det. Så är 

Dessa sinsemellan motverkande trender skapar 
osäkerhet om hur den framtida tillväxten kommer att 
se ut. Till detta kan läggas effekten på tillväxten av 
miljöregleringar och olika typer av styrning för att nå 
klimatmålen i Paris och FN:s globala hållbarhetsmål, 
i den mån världens länder kan förväntas ta dessa på 
allvar. 

Även bland våra intervjupersoner råder osäkerhet om 
framtiden. Två av dem – Mattias Goldmann, Fores 
och Anna Borgeryd, Polarbröd – gör bedömningen 
att framtiden troligen kommer att innebära lägre eller 
utebliven tillväxt, vare sig vi vill det eller inte. 

Goldmann menar att det inte längre är en fråga om 
huruvida det är bra eller dåligt med fortsatt tillväxt, 
utan att vi istället helt enkelt behöver konstatera 
att det inte ser ut som att vi kommer att ha tillväxt 
på samma vis som förr. Tillväxten har minskat en 
procentenhet per decennium och välutvecklade 
ekonomier upplever att tillväxten stannar av, menar 
han. 

Kortsiktigt kan omställningen till ett hållbart samhälle 
innebära ökad tillväxt, när nya lösningar ska ersätta 
det gamla, men det är ingen långsiktig lösning, utan 
vi är fast i en sjunkande tillväxt. Detta förstärks av 
en digitalisering där allt mer tjänster blir gratis och 
därmed inte räknas in i BNP, menar Goldmann. 
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BNP i delningsekonomin och digitaliseringen och 
andra förändringar vi är inne i just nu. Han menar att 
klimatomställningen kan leda till tillväxt. I alla fall i 
delar av ekonomin. 

Inför framtiden är osäkerheten stor, det är uppenbart. 
Det är många variabler att ta hänsyn till, inte 
minst klimatomställningen, produktiviteten, 
klimatförändringarna, demografin, digitaliseringen 
och delningsekonomin. 

det. Vinster från produktivitetsvinster i digitalisering 
och innovationer i företag kommer, men hur mycket 
kan man väga upp? Så där vi står idag tycker jag att vi 
inte riktigt vet.” Han tillägger: “Det är ingen naturlag 
att det skall fortsätta så det finns anledning att vara 
bekymrad och se till att det här inte stannar av.”

Per Krusell, professor i ekonomi, menar, angående 
frågan om framtida tillväxt, att det är mycket svårt 
att förutspå vad som kommer att hända med teknisk 
utveckling, till exempel. Han menar att även om 
det “tuffat på” de senaste 200 åren betyder det inte 
nödvändigtvis att det kommer att göra det i 200 år till. 

Det finns absolut en gräns för hur mycket ekonomin 
kan växa om vi ska klara ekosystemen, menar 
Johanna Sandahl. Hon menar också att så länge 
ekonomin ser ut som den gör idag har vi nått den 
gränsen, men att det kan ske förbättringar i ekonomins 
innehåll i framtiden som gör att detta ändras. Även 
hon uttrycker osäkerhet om framtidens möjlighet till 
någon slags ekonomisk tillväxt, då utgående från de 
ramar som planeten sätter. “Det vet jag inte faktiskt. 
Det törs jag inte svara på. Det beror ju helt på hur den 
ekonomin ser ut.”

Erik Ullenhag, Liberalerna, menar att det är svårt att 
veta om BNP kommer att vara ett lika träffsäkert mått 
på utvecklingen i ekonomin i framtiden. Det har varit 
ett effektivt mått, men frågan är vad som händer med 
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och innehållet i samhällsekonomin var så pass 
annorlunda då. 

Några av de intervjuade tar ett framtidsscenario 
utan tillväxt med relativ ro, eller som ett konstaterat 
faktum som behöver hanteras, medan andra är 
mer rädda för vad som händer utan tillväxt. Ingen 
uttrycker någon jublande glädje över ett scenario utan 
tillväxt. Att klara samhällets välfärdsåtaganden är det 
som oftast lyfts som ett problem. 

Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen, lyfter 
till exempel pensionssystemet, som hon menar i sin 
konstruktion bygger på att vi ska ha tillväxt. Hon 
säger också att hon är osäker på om vi kommer att 
kunna ha samma välfärd i framtiden som idag, särskilt 
när mer resursanvändning kommer att krävas av de 
fattiga länderna, vilket med största sannolikhet ökar 
miljöbelastningen och därmed ökar kraven på oss 
att ställa om våra samhällen. “Det tror jag kommer 
betyda att vi får en annan typ av välfärd här”, menar 
Sandahl. 

Anna Borgeryd, Polarbröd, menar att vår generation 
kommer att vara den första som är rikare än våra 
barn. “... det som fungerade på 1900-talet kommer 
inte att fungera nu. Alla kommer inte att kunna få 
den standard som vi och vissa västlänningar har, på 
det sätt som vi försörjer oss idag. Det går inte. Det 
kommer inte att fungera.” Hon menar att även Kina 

7 Ett Sverige utan 
tillväxt

Osäkerheten om tillväxten i framtiden tycks 
stor. Ingen förutspår åtminstone några 
kinesiska nivåer för den svenska ekonomin 

och flera av de intervjuade menar att tillväxten 
framöver inte kommer att vara som förr. Några 
anser att vi inte ska räkna med tillväxt i framtiden 

överhuvudtaget, utan 
planera för att klara oss 
utan den.

Om osäkerheten är 
stor om framtida 
möjligheter till tillväxt 
så är osäkerheten än 
större när det gäller 
hur Sverige skulle 
se ut utan tillväxt. 
De perioder vi sett 
under det senaste 
århundrandet när 
tillväxten varit låg 
eller negativ, har 
varit kombinerade 

med ekonomiska kriser där ekonomin varit drabbad 
även av andra problem. Längre tillbaka i tiden är 
svårt att jämföra med, då både omfattningen av 

“Ja, det är jag rädd 
för. Jag är för rädd för 
ekonomi utan tillväxt. Det 
blir ett hårdare samhälle. 
Och i ett hårdare samhälle 
så är det inte de svaga 
som kommer att lyckas. 
Utan det är de starka som 
kommer att se till att hålla 
sin position. Så det tror 
jag är farligt.”

Jonas Frycklund, 
Svenskt Näringsliv, 
berättar hur han känner 
inför en framtid utan 
tillväxt.
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menar också att miljösatsningar och innovationer kan 
bli lidande, och att vi därmed får svårare att bedriva 
en kraftfull miljöpolitik i ett samhälle utan tillväxt.  

Mattias Goldmann, Fores, menar att det inte förändrar 
särskilt mycket i det kortare perspektivet, eftersom vi 
idag i princip inte har någon tillväxt. Däremot på lång 
sikt ser han en utmaning i att finansiera välfärden, 
även på grund av den demografiska situationen och 
automatiseringen som kan leda till högre arbetslöshet. 
Goldmann menar dessutom att en högre tillväxt kan 
leda till snabbare automatisering, vilket kan leda till 
att arbetslösheten också fortsätter öka.

Finansieringen av välfärden försvåras utan tillväxt. 
Flera välfärdssystem är mer eller mindre beroende av 
tillväxt. Huruvida det uppstår mer allvarliga problem 
i ekonomin eller i samhället tycks det råda delade 
meningar om. 

har sänkt tillväxtambitionerna bland annat för att de 
börjat förstå att det inte går att pressa fram hur mycket 
tillväxt som helst ur en förstörd natur. 

“Vi kommer att gå miste om saker”, menar Mårten 
Blix, nationalekonom, och hänvisar till perioder i 
historien när vi inte haft tillväxt och jämför med 
det senaste århundradets positiva utveckling och 
innovationer. Han menar dock att även om han har 
svårt att föreställa sig ett nolltillväxtsamhälle så tror 
han att ekonomin kan fortsätta att fungera.

Av ungefär samma åsikt tycks Per Krusell, professor 
i ekonomi, vara som svarar ett rakt “nej” på frågan 
om marknaden fungerar sämre med lägre tillväxt. 
Han menar att ekonomer inte ser tillväxt som ett 
mål i sig utan är mer fokuserade på vad som leder 
till tillväxt. Åsa Domeij, Axfood, väljer att se det ur 
branschperspektiv och menar att hennes bransch, 
livsmedel, inte är särskilt fokuserad på BNP oavsett. 

Erik Ullenhag, Liberalerna, pekar på vårt 
välfärdssystem som kommer att kräva stora 
ekonomiska satsningar även framöver: “Det är klart 
att det finns vissa delar i vårt välfärdssamhälle som 
kostar rätt mycket pengar. Ska du ha en anständig 
livssituation för den med grava funktionsnedsättningar 
så är hela det här systemet med personlig assistans rätt 
dyrt. Ska du se till att en ganska stor växande äldre 
befolkning ska ha en värdig äldreomsorg ...” Men han 
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Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen, menar att 
även om det inte är uttalat att tillväxt är ett överordnat 
samhällsmål så är det ett indirekt mål: “Om man ser 
på regeringar som ’misslyckats’ eller ’lyckats’ så 
ser man att om de ’misslyckats’ med att öka landets 
tillväxt så försöker man ju korrigera det med andra 
typer av åtgärder, för att då nå tillväxt.”

Tillväxt är i sig inget samhällsmål, menar Jonas 
Frycklund, Svenskt näringsliv, utan mer ett 
utvärderingsinstrument: “Nej, men det är ju ett 
sätt att kolla av om det man gör får effekt. Du gör 
investeringar för att vi tror att det ska ge avkastning, 
eller för att vi tror att det ska gå bättre för ekonomin. 
Eller vi genomför politiska reformer för att förbättra 
tillväxtförmågan, ja då tittar man sen – fick det den 
effekten? Så det är så det används.”

Mårten Blix, nationalekonom, menar att det ju inte 
finns något explicit mål om tillväxt, t ex inte på 
samma sätt som det finns mål för inflationen. Han 
menar också att det vore olämpligt att ha ett sådant 
explicit mål, men tycker att tillväxt generellt kan ses 
som ett slags intermediärt mål, men inte det enda. 

I Kina finns det mål för tillväxten, säger Per Krusell, 
professor i ekonomi, men i Sverige finns inget sådant 
mål. Han påpekar dock att både staten och hushållen 
gärna vill ha mer resurser snarare än mindre. 

8 Tillväxt som 
samhällsmål

I Långtidsutredningen 1955 anges för första gången 
tillväxt som mål för den ekonomiska politiken 
i Sverige, tillsammans med prisstabilitet och 

full sysselsättning. Dessa mål har sedan ständigt 
återkommit i en lång rad olika policy-dokument. Det 

finns följaktligen två 
statliga myndigheter, 
Tillväxtverket och 
Tillväxtanalys, som 
jobbar med detta. 
Även EU:s stabilitets- 
och tillväxtpakt visar 
tydligt det politiska 
fokuset på tillväxt. 
Det finns inskrivet i 
plan- och bygglagen 
att bebyggelse ska 
planeras för att gynna 
ekonomisk tillväxt, 
och så vidare. Å 
andra sidan finns 
inget kvantitativt mål 
för tillväxten, utan 

det enda kvantitativa mål som är fastslaget är för 
inflationen. Hur mycket tillväxten i praktiken styr 
politiken råder det delade meningar om. 

“Det finns väl ett sådant 
mål tänkt, men jag tror 
inte att det finns någon 
som på allvar styr mot det. 
Inom nationalekonomin 
så tänker vi ofta på 
målkonflikten mellan olika 
områden och det klassiska 
sättet att göra det är att 
tänka på BNP och sådana 
saker som vi kan mäta. 
Men jag har aldrig sett att 
det är ett explicit mål bara 
i sig.”

Mårten Blix, 
nationalekonom, på frågan 
om huruvida BNP-tillväxt 
är ett samhällsmål
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9 Att slåss mot 
väderkvarnar

Det kan skönjas vissa fördomar mellan våra 
intervjuobjekt. Å ena sidan vädras tanken 
från tillväxtvurmare att tillväxtkritiker har 

som viktigaste mål att 
minska tillväxten och 
tror att detta skulle 
lösa alla problem. De 
mer tillväxtkritiska å 
andra sidan, ger ibland 
uttryck för tanken att 
tillväxtförespråkare ser 
tillväxt som ett mål i 
sig och att de inte vill 
se de stora problem 
som tillväxten idag 
för med sig i form 
av ökad energi- och 
resursförbrukning samt 
klimatpåverkan.

Om vi utgår från intervjuobjekten i denna serie så 
tycks båda sidorna i viss mån – likt Don Quijote 
– slåss mot väderkvarnar, mot åsikter som inte 
egentligen finns. 

Utifrån de åtta intervjuer vi gjort kan konstateras att 

“Jag är kanske för 
mycket inne på att 
försvara ekonomers 
standardargument. Jag vill 
gärna göra det i viss mån, 
men jag vill samtidigt 
poängtera att vi inte vet 
exakt hur bra marknadens 
mekanismer är.”

Per Krusell, professor 
i ekonomi, utövar 
självkritik å ekonomkårens 
vägnar när det gäller hur 
väl hållbarhetsfrågor 
integreras i klassisk 
ekonomi. 

Men även om något politiskt beslutat mål inte finns så 
upplever flera av de intervjuade att önskan om tillväxt 
styr politiken. Åsa Domeij, Axfood, menar att ett skäl 
till att den ekonomiskt mätbara aktiviteten tillmäts ett 
så pass stort värde bland annat är för att det är möjligt 
att beskatta och därmed påverkar möjligheterna att 
satsa på välfärden. 

Om tillväxt förknippas med mer resurser till välfärden 
och andra offentliga satsningar är det inte underligt 
om det även finns en tendens att politiken bedrivs 
utifrån en önskan att få tillväxt i ekonomin. Men en 
politiker som enbart ville se tillväxt och struntade i 
alla andra samhällsmål skulle ha svårt att bli omvald. 
Trots allt har det fattats många politiska beslut 
de senaste decennierna som kan sägas motverka 
tillväxten, till exempel semesterlagen, rätt till 
föräldraledighet, miljölagar och begränsad arbetstid. 
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Alla tycks således se nackdelarna med sin egen sida 
av saken, men ändå tro att den motsatta åsikten är 
sämre. Slutligen kan vi utifrån intervjuerna konstatera 
att ingen tror att varken ökad eller minskad tillväxt 
automatiskt leder till bättre miljö. 

Som vi citerade Per Krusell, professor i ekonomi, 
tidigare så räcker inte lägre tillväxtnivå, eller ens 
negativ tillväxt, för att få bort användningen av fossil 
energi. Ökad tillväxt räddar inte heller miljön med 
någon automatik, även om investeringar i innovation 
och miljöteknik skulle öka. Det behövs andra politiska 
styrmedel för att klara miljöutmaningarna, oavsett vad 
som händer med tillväxten. 

Åsa Domeij, Axfood, slår kanske huvudet på spiken 
när hon uttrycker det så här: 
“Det är väldigt svårt att klara av en kraftfull 
ekonomisk tillväxt i vårt samhälle och samtidigt 
ha minskad miljöpåverkan. Därför att det krävs så 
kraftfulla styrmedel att det vågar politikerna sällan 
ta till. Jag säger inte att det är omöjligt men jag tror 
att det är väldigt svårt, för ofta är då de här politiska 
styrmedlen så pass kontroversiella.”

I debatter om tillväxt och miljö kan det ibland låta 
som att båda sidor tror att motståndarna är illvilliga, 
driver sin åsikt för sin egen skull, av inskränkthet 
eller för att de inte förstår bättre. Om vi ska dra 
slutsatsen utifrån de personer vi intervjuat, så tycks 

det visserligen finns en hel del skilda uppfattningar 
om tillväxt, men också i många avseenden en 
samsyn. Det som kan låta som totalt skilda 
verklighetsuppfattningar i korta samtal eller 
debattsituationer blir i dessa längre intervjuer 
betydligt mer nyanserat och därmed också något 
mindre olika. 

Klimatförnekare är ovanligt i Sverige. Ingen av 
de intervjuade andas någon som helst tveksamhet 
angående klimatförändringarnas existens. Inte 
heller andra miljöhot förnekas, även om fokus på 
miljöfrågorna är större från vissa håll medan fokus på 
ekonomins funktion är större från andras håll. 

Det är ingen av de mer tillväxtkritiska som uttrycker 
att tillväxtminskning skulle vara ett mål i sig. De 
ser det mer som en konstaterad trolig effekt av de 
samhällsförändringar som behöver göras för att klara 
miljö- och klimatutmaningarna. Ska vi klara miljön 
och klimatet är antagligen fortsatt tillväxt i de rika 
länderna en omöjlighet.

I praktiken uttrycker också alla, även de mest 
tillväxtoptimistiska intervjuobjekten, att det är 
nödvändigt att hantera miljö- och klimatutmaningen. 
De menar även att det behövs skarpare politik, till 
exempel ekonomiska styrmedel. Däremot tror de inte 
nödvändigtvis att detta behöver leda till att tillväxten 
upphör.  
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inte nidbilden av motståndaren stämma särskilt 
väl. Tillväxtkritiker ser poänger med tillväxt, 
tillväxtvurmare ser att det finns problem med den.

Och med den insikten hoppas vi att samtalet om 
tillväxt kan fortsätta.
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