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Under jul- och nyårshelgen 2021-22 har filmen Dont’t look up haft premiär, och många har 
sett den och uppskattat filmens politiska satir om faktaresistens i en tid där man inte kommer 
långt med att vädja till vår individuella självbevarelsedrift. Filmen som allegori för hur vi som 
samhälle ignorerar klimatkrisen är tydlig och uttalad. Några veckor efter, i början av januari 
2022, släpptes sedan World Economic Forums årliga riskrapport som ytterligare understryker 
det planetära nödläge vi befinner oss i, genom att peka på att miljöriskerna tillsammans med 
minskad social sammanhållning fortsätter att ligga i topp både vad gäller sannolikhet att 
infalla, såväl som magnitud i konsekvenser och påverkan på den global ekonomin. 

Klimatförändringarna och vår utarmning av den biologiska mångfalden hänger intimt ihop och 
är en konsekvens av mänsklig ekonomisk aktivitet, så även minskad social sammanhållning.

I denna rapport, Tillväxten inför verkligheten, belyser Mikael Malmaeus och Thomas Hahn hur 
intimt vårt planetära nödläge hänger ihop med ekonomisk tillväxt: ”Våra samhällen behöver 
radikalt minska material- och resursanvändningen och utsläppen av växthusgaser, vilket också 
måste innebära minskad ekonomisk aktivitet inom många områden. Detta går fundamentalt 
emot idén om fortsatt ekonomisk tillväxt.” Författarna belyser nödvändigheten av ett 
gemensamt språk för att kunna utveckla vår samhällsekonomi till en hållbar ekonomi – där 
begreppet, synen på och argumenten för ekonomisk tillväxt är centrala att skärskåda – vilket 
författarna också gör. Rapporten avslutas med att författarna lyfter fram några nödvändiga 
utgångspunkter och prioriteringar för att uppnå en verkligt hållbar ekonomi. 

Januari 2022 

KATARINA WANGLER BJÖRK

Ordförande Cogito

Förord

Tack
Författarna vill framföra ett stort tack till Anders Wijkman, Markus Larsson, Eva Alfredsson, 
Martin Hultman och Göran Hådén för värdefulla diskussioner och synpunkter längs vägen.
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Sammanfattning
Under 2020-talets första år har det blivit alltmer uppenbart att vi befinner oss i något som kan beskrivas som 
ett planetärt nödläge. De senaste rapporterna från FN:s expertpaneler för biologisk mångfald (IPBES) och 
klimatförändringar (IPCC) är mycket tydliga: Tiden håller på att rinna ut för att bromsa allvarliga förluster av biologisk 
mångfald och för att förhindra katastrofala klimatförändringar. Utsläppen av växthusgaser från världens rika länder 
behöver halveras under detta decennium för att därefter så snart som möjligt nå nollutsläpp. Likaså behöver vi 
minska överutnyttjandet av jordens resurser – manifesterat i en årlig materialkonsumtion på mer än 90 miljarder ton 
biomassa, fossila bränslen, metaller och icke-metalliska mineraler. Teknisk effektivisering kan bidra till att minska 
resursutnyttjandet, men dessa effektiviseringsvinster riskerar att ätas upp av ökad produktion (rekyleffekter). Det 
blir alltmer uppenbart inom forskningen att ekonomisk tillväxt har blivit ett inadekvat politiskt mål, och att det krävs 
minskad ekonomisk aktivitet inom många områden i kombination med ny teknik och beteendeförändringar.

Med ekonomisk tillväxt menas vanligen ökad BNP, det vill säga ett ökat värde av produktionen av varor och 
tjänster. Det är dock uppenbart att ”ekonomisk tillväxt” är laddat med fler betydelser än så, både medvetet och 
undermedvetet. Sambanden mellan BNP-tillväxt, materialanvändning och utsläpp av växthusgaser är numera 
ytterst väl belagda i hundratals vetenskapliga studier bara under de senaste åren. Denna rapport summerar några 
av de viktigaste insikterna från dessa studier. I nedanstående figurer visas förändringen i BNP, materiellt fotavtryck 
och koldioxid i världen (överst) och i Sverige (nederst) mellan 1990 och 2015. Globalt syns en viss relativ frikoppling 
mellan BNP och koldioxidutsläpp (det vill säga koldioxidutsläppen ökar långsammare än BNP), och i Sverige sker 
en minskning av utsläppen över tid, det vill säga absolut frikoppling. Med en procents årlig utsläppsminskning och 
nästan 2 procents årlig tillväxt har Sverige haft en frikoppling på nästan 3 procent per år. Om man ser frikoppling som 
en effektivisering så har denna effektivisering alltså använts mer till att öka produktionen än till att minska utsläppen. 
Utvecklingen i EU liknar utvecklingen i Sverige, och ytterligare några andra länder uppvisar minskade koldioxidutsläpp 
under 2000-talet. Ingenstans sker dock en frikoppling i närheten av vad som krävs för att uppnå Parisavtalets 
målsättning om högst 1,5 graders uppvärmning, vilket skulle innebära utsläppsminskningar i storleksordningen 
10–12 procent per år i världens rika länder. Såväl erfarenheter som vetenskapligt framtagna modeller talar för att en 
frikoppling mellan BNP och växthusgasutsläpp större än 3–4 procent per år är mycket svårt att uppnå. Även med en 
sådan frikoppling skulle BNP behöva minska med i storleksordningen 5–10 procent per år för att nå klimatmålen.
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Graferna visar förändringen av BNP, materiellt fotavtryck och konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp jämfört med 
1990 (1.0 på Y-axeln betyder att parametern ökat med 100 procent). Data från UN-IRP (2018) och Global Carbon 
Budget (2020).

Vad gäller det materiella fotavtrycket så tenderar detta snarare att öka snabbare än BNP, med en tendens till 
ytterligare ökning under 2000-talet både i Sverige och EU, liksom i världen som helhet. Snarare än någon frikoppling 
mellan BNP och materialanvändning syns alltså en ”re-materialisering” av världsekonomin. Detta är anmärkningsvärt 
med tanke på den vanliga uppfattningen att ett ökat inslag av tjänster liksom införande av cirkulär ekonomi borde 
leda till motsatsen. Det finns en tydlig koppling mellan det materiella fotavtrycket och miljöpåverkan, och enligt en 
uppskattning ligger utvinningen av material bakom 90 procent av den globala förlusten av biologisk mångfald. Med 
tanke på dessa förhållanden måste det betraktas som önsketänkande att BNP-tillväxt kan förenas med planetär 
hållbarhet.

Inte desto mindre framförs med stor övertygelse från en mängd debattörer i svenska medier att framtidens tillväxt är 
hållbar och grön. Det är också ett vanligt påstående att tillväxt är en förutsättning för att lösa klimatfrågan. I rapporten 
dokumenterar vi hur utbredd denna syn på tillväxten är, genom en kartläggning av drygt 200 tidningsartiklar, ett 
antal böcker och rapporter, riksdagspartiernas idéprogram, myndigheters hemsidor och ett flertal lagtexter och 
förordningar. Sammantaget urskiljer vi tio vanliga argument i debatter om tillväxt och hållbarhet, varav de åtta första 
hävdar att tillväxt kan förenas med miljö- och klimathänsyn medan de två sista mer eller mindre talar emot detta:

1) Utan tillväxt har vi inte råd med klimatomställningen
2) Utan tillväxt ingen ny teknik som löser miljöproblemen
3) Vi kan göra mer med mindre
4) Tillväxt kan förenas med hållbarhet
5) Sverige bör öka tillväxten för att exportera hållbarhet
6) Hållbarhet ger tillväxt
7) I rika länder handlar tillväxten främst om tjänster
8) Länder utan tillväxt är dåliga för miljön
9) Tillväxt får inte prioriteras före miljöhänsyn
10) Tydliga samband mellan tillväxt och miljöpåverkan
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I rapporten analyserar vi argumenten och konstaterar att tillväxt ofta avser något annat än ökad BNP, även om detta 
ytterst sällan förklaras. Av sammanhangen kan vi utläsa att tillväxt ibland snarare syftar på att en bransch eller ett 
företag växer, och ibland verkar tillväxt innebära någon form av livskraftig utveckling snarare än faktisk expansion. Inte 
ens i lagtexter eller kommunikation via myndigheters hemsidor är det uppenbart vad som avses med tillväxt, men i 
denna rapport görs bedömningen att de vanligen avviker från standarddefinitionen av ekonomisk tillväxt. Detta gör 
det angeläget att reda ut begreppen för att kunna föra en mer konstruktiv diskussion om vad exempelvis grön tillväxt 
och hållbar tillväxt skulle kunna innebära.

Kopplat till några av argumenten ovan finns också en föreställning om att tillväxt i grunden bygger på teknikutveckling 
och ett effektivare resursutnyttjande, och att tillväxten därmed av sig själv bidrar till att minska miljöbelastningen.  
I rapporten visas att detta knappast är en bra beskrivning av de verkliga drivkrafterna bakom teknikutvecklingen, och vi 
ser uppenbarligen inte heller några tecken på att effektiviseringar i praktiken leder till minskat resursutnyttjande.  
En viktig anledning till detta är så kallade rekyleffekter som innebär att teknisk utveckling i första hand utnyttjas för att 
öka produktionen och konsumtionen i samhället. Därmed inte sagt att vi inte kan utnyttja effektiviseringar till att spara 
på miljön. Men det förutsätter att vi aktivt undviker rekyleffekterna och utmanar den rådande synen på ekonomisk 
tillväxt.

I rapportens avslutande kapitel lyfter vi fram några utgångspunkter som vi anser är nödvändiga för att uppnå en 
verkligt hållbar ekonomi. Det gör vi genom att peka på två avgörande skiften som behöver ske gällande ekonomiska 
prioriteringar. För det första behöver synen på ekonomisk tillväxt som en ekonomisk nödvändighet utmanas. Så länge 
politiken aktivt strävar efter tillväxt behöver också tillväxtkritik uttalas. För det andra behöver vi som samhälle sätta upp 
tydliga gränser för vårt utnyttjande av naturresurser och våra utsläpp av växthusgaser. Det troliga resultatet om detta 
sker är att BNP sjunker i de länder som idag har stora materiella fotavtryck och stor klimatpåverkan, även om minskad 
BNP i sig inte är något mål. Vilka konsekvenser detta i sin tur får för samhället är inte i fokus i denna rapport, men vi 
avslutar med att redogöra för vår syn på vilken roll alternativa mått på ekonomisk utveckling, en rättvis fördelning 
av resurser, befolkningsfrågan, den förnybara energin och den cirkulära ekonomin kan spela för en ekonomiskt och 
socialt hållbar utveckling.
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Denna rapport utmanar tanken på att ny teknik 
och effektivisering är en fungerande och tillräcklig 
strategi för att uppnå uthållig och miljömässigt hållbar 
tillväxt. För att på kort tid ställa om samhället till att bli 
klimatneutralt och samtidigt klara andra hållbarhetsmål 
kommer tekniska lösningar behöva kombineras med 
beteendeförändringar. Våra samhällen behöver radikalt 
minska material- och resursanvändningen och utsläppen 
av växthusgaser, vilket också måste innebära minskad 
ekonomisk aktivitet inom många områden. Detta går 
fundamentalt emot idén om fortsatt ekonomisk tillväxt.

Det är intuitivt enkelt att komma fram till tanken att evig 
tillväxt i en begränsad värld knappast kan vara möjligt. 
Men verkligheten är mer komplex än vad intuitionen 
avslöjar och i den här rapporten kommer vi att syna 
en rad argument som ofta framförs i diskussioner 
om tillväxt. BNP-tillväxt etablerades som ett mål 
för den ekonomiska politiken på 1950-talet både i 
kapitalistiska och socialistiska länder. För den tillämpade 
keynesianismen i väst var ekonomisk tillväxt från början 
främst ett medel för att kontrollera arbetslöshet, medan 
industriell tillväxt i Sovjetunionen enligt Chrusjtjov 
var ”den murbräcka med vilken vi ska krossa det 
kapitalistiska systemet” (Schmelzer, 2015).

Allvarliga invändningar mot tillväxtekonomin började 
uttalas i samband med miljöfrågornas framträdande 
på 1960-talet och i synnerhet efter Romklubbens 
uppmärksammade publikation Tillväxtens gränser 
(Meadows et al., 1972). Även om bokens förutsägelser 
om kommande resursbrist, utsläpp av förorenande 
ämnen och befolkningsökning i efterhand visat sig 
stämma påfallande väl så blev rapporten närmast 
förlöjligad av dåtidens ledande ekonomer. När 
begreppet ”Hållbar utveckling” etablerades i och med 
den så kallade Brundtlandrapporten (World Commission 
on Environment and Development, 1987) så var 

tillväxtkritiken i princip helt frånvarande. I själva verket 
sågs ekonomisk tillväxt som ett viktigt verktyg för att 
komma tillrätta med såväl fattigdom som miljöproblem. 

Med den ökade uppmärksamheten kring klimatfrågan 
sedan omkring 2005 kan en ny våg av tillväxtkritik 
skönjas både inom akademi och miljörörelse, bland 
annat i böcker som Farewell to Growth av Serge 
Latouche (2009) och Välfärd utan tillväxt av Tim 
Jackson (2009). Vissa reservationer kring tillväxtens 
innehåll kan även noteras i nyare policydokument kring 
så kallad ”grön tillväxt” (OECD, 2011; Världsbanken, 
2012). Frågor om ekonomisk tillväxt och hållbarhet var 
också ämnet för ekonomipriset till Alfred Nobels minne 
2018 där Paul Romer och William Nordhaus belönades 
med motiveringen att ”deras upptäckter har fört oss 
betydligt närmare svaret på frågan om hur vi kan uppnå 
uthållig och hållbar ekonomisk tillväxt i världen”.

I rapportens nästa kapitel (kapitel 2) går vi igenom det 
aktuella kunskapsläget beträffande sambanden mellan 
BNP-tillväxt, utsläpp av växthusgaser och användningen 
av naturresurser. Tillgänglig statistik från mängder av 
länder och perioder visar att ökad BNP i normalfallet 
innebär ökad förbrukning av både ändliga och förnybara 
material, liksom ökad klimatpåverkan. En viss frikoppling 
mellan tillväxt och koldioxidutsläpp finns dokumenterad 
i ett antal länder i modern tid och detta ska inte 
förringas. Samtidigt sker en sådan frikoppling endast 
i långsam takt i länder där utsläppen är så höga att 
utsläppsminskningen behöver ske väsentligt snabbare 
än vad som hittills skett. Vad beträffar användningen 
av naturresurser sker snarare motsatsen – under 
2000-talet har det materiella fotavtrycket i Sverige, EU, 
USA och flertalet andra rika länder ökat snabbare än 
BNP-tillväxten. Med tanke på dessa förhållanden måste 
det betraktas som önsketänkande att BNP-tillväxt kan 
förenas med planetär hållbarhet. Antalet studier som 

Kapitel 1.

Inledning

Våra samhällen behöver radikalt minska material- och 
resursanvändningen och utsläppen av växthusgaser, 
vilket går fundamentalt emot idén om fortsatt 
ekonomisk tillväxt.
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undersökt dessa samband har ökat exponentiellt under 
senare år och det kan numera knappast ifrågasättas att 
fakta är välkända.

Inte desto mindre framförs med stor övertygelse från 
en mängd debattörer i svenska medier att framtidens 
tillväxt är hållbar och grön. Det är också ett vanligt 
påstående att tillväxt är en förutsättning för att lösa 
klimatfrågan. I kapitel 3 dokumenterar vi hur utbredd 
denna syn på tillväxten är, genom en kartläggning 
av drygt 200 tidningsartiklar, ett antal böcker och 
rapporter, riksdagspartiernas idéprogram, myndigheters 
hemsidor och ett flertal lagtexter och förordningar. Ett 
tiotal vanliga argument återkommer och vi analyserar 
dessa på en faktamässig grund.

Med ekonomisk tillväxt menas vanligen ökad BNP, 
det vill säga ett ökat värde av måttet på produktionen 
av varor och tjänster. Det är dock uppenbart att ordet 
är laddat med fler betydelser än så, både medvetet 
och undermedvetet. Tillväxt kan också syfta på att en 
bransch eller ett företag växer, och det kan tolkas som 
någon form av livskraftig utveckling snarare än faktisk 
expansion. Inte ens i lagtexter eller kommunikation via 
myndigheters hemsidor är det uppenbart vad som avses 
med tillväxt, men i denna rapport görs bedömningen 
att de vanligen avviker från standarddefinitionen av 
ekonomisk tillväxt. Detta gör det angeläget att reda 
ut begreppen för att kunna föra en mer konstruktiv 
diskussion om vad exempelvis grön tillväxt och hållbar 
tillväxt skulle kunna innebära.

I ljuset av den publika debatten finns det skäl att 
skärskåda några av de teoretiska utgångspunkter som 
uttalat eller outtalat finns i bakgrunden när tillväxten 
diskuteras. Den neoklassiska tillväxtteorin fäster stor 
vikt vid begreppet ”produktivitet” och detta tillämpas 
vidare i den officiella tillväxtbokföring som statistiska 
myndigheter ansvarar för, bland annat Statistiska 
Centralbyrån i Sverige. I kapitel 4 diskuteras rimligheten 
i denna teori och vilka slutsatser som kan och bör dras 
utifrån den befintliga tillväxtbokföringen. Vi redogör 
även för innebörden i så kallade rekyleffekter, och hur 
rekyleffekter uppenbarligen hänger ihop med ökad 
produktivitet. Vår slutsats är att ökad produktivitet 

snarare än att leda till minskad resursanvändning leder 
till ekonomisk tillväxt, och att detta till stor del beror på 
rekyleffekter som i stället orsakar ökad resursanvändning 
i ekonomin som helhet. 

Även om det i teorin inte helt kan uteslutas att en 
tillräcklig absolut frikoppling mellan BNP-tillväxt, 
resursförbrukning och utsläpp av växthusgaser skulle 
kunna realiseras så är det i verkligheten uppenbart 
att detta är mycket långt ifrån att hända. För att 
snabbt ställa om ekonomin och minska utsläppen av 
växthusgaser i den takt som Parisavtalet kräver, och för 
att minska utnyttjandet av naturresurser och minska 
utarmningen av den biologiska mångfalden, är det 
inte rimligt att förutsätta att BNP kan fortsätta att öka i 
världens rika länder inklusive Sverige. Så länge politiken 
aktivt strävar efter tillväxt behöver också tillväxtkritik 
uttalas. Att förändra synen på ekonomisk tillväxt som 
en ekonomisk nödvändighet är ett av de två avgörande 
skiften som denna rapport pekar ut som centrala för 
en miljömässigt hållbar ekonomi. Det andra viktiga 
skiftet handlar om att sätta upp tydliga gränser för 
vårt utnyttjande av naturresurser och våra utsläpp av 
växthusgaser. Baserat på dessa avgörande skiften kan 
sedan politiken utformas på olika sätt för att också 
uppnå social hållbarhet. I kapitel 5 redogör vi för ett 
antal utgångspunkter och principer som kan vägleda 
framtidens hållbara ekonomi.

Syftet med denna rapport är i första hand att för en svensk 
publik tillgängliggöra de senaste årens omfattande 
vetenskapliga insikter kring sambanden mellan BNP-
tillväxt, resursförbrukning och växthusgasutsläpp, samt 
att i ljuset av detta analysera den svenska debatten 
om tillväxt och hållbarhet. En politik för en hållbar 
utveckling måste bygga på kunskap om verkligheten, 
och rapporten syftar till att tillhandahålla sådan kunskap. 
I slutändan syftar rapporten till att främja en faktabaserad 
diskussion om synen på ekonomisk tillväxt och till att 
skapa förutsättningar för en omställning till en verkligt 
hållbar ekonomi. Att peka ut vilka politiska konsekvenser 
denna kunskap borde medföra ligger utanför rapportens 
huvudsyfte, även om några utgångspunkter presenteras 
också kring detta.

Så länge politiken aktivt strävar 
efter tillväxt behöver också 
tillväxtkritik uttalas.
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BNP, eller bruttonationalprodukten, är det sammanlagda 
värdet av alla varor och tjänster som produceras i ett 
land under ett år. För att producera varor och tjänster 
krävs insatser av arbete, kapital, energi och råvaror, och 
i samband med både produktionen och konsumtionen 
uppkommer restprodukter i form av avfall och utsläpp. 
Resursanvändningen och restprodukterna ger i sin tur 
upphov till negativ miljöpåverkan vilket är orsaken till  
att ökad BNP (ekonomisk tillväxt) tenderar att leda till 
ökad miljöpåverkan. Sedan 1960 har världsekonomin 
räknat som BNP vuxit med 650 procent och är alltså  
7,5 gånger större idag än för 60 år sedan. Under 
2000-talet har världsekonomin på motsvarande sätt 
vuxit med 70 procent.

Varje ekonomisk aktivitet har sin egen miljöpåverkan, 
men för att utvärdera miljöpåverkan från hela ekonomin 
och den ekonomiska tillväxten behöver vi aggregera 
olika sorters påverkan till större kategorier. Två viktiga 
indikatorer i detta sammanhang är materialanvändning 
och utsläpp av växthusgaser. Material – till exempel 
biomassa, byggmaterial, metaller och bränslen – 
används på olika sätt inom produktionen; dels som 
råmaterial i varor, dels till den infrastruktur som möjliggör 
produktion och transporter. Utsläpp av växthusgaser 
härrör från energianvändning inklusive transporter, viss 
markanvändning och en rad andra processer. Det är 
därför möjligt att på en global eller nationell nivå studera 
sambanden mellan å ena sidan BNP och å andra sidan 
den samlade materialanvändningen och utsläppen av 
växthusgaser.

Den globala resursanvändningen och de samlade 
utsläppen av växthusgaser är idag så stora att flera 
planetära gränser överskrids (Steffen et al., 2015) och 
vi befinner oss i en akut klimatkris. De flesta bedömare 

är därför ense om att både materialanvändningen och 
utsläppen av växthusgaser behöver minska radikalt. 
Att åstadkomma detta samtidigt som vi har ekonomisk 
tillväxt innebär att tillväxten måste frikopplas (engelska: 
decouple) från resursanvändning och miljöpåverkan.  
I OEDC:s rapport Towards Green Growth (2011) klargörs 
tydligt att grön tillväxt endast är möjlig om tillräcklig 
teknisk effektivisering kan åstadkomma en frikoppling 
mellan tillväxt och miljöpåverkan. I UNEP:s rapport 
Toward a Green Economy: Pathways to Sustainable 
Development and Poverty Eradication (2011a) 
framhålls frikoppling som ett nyckelkoncept för att 
klara de miljömässiga utmaningar vi står inför. I EU-
kommissionens färdplan mot ett resurseffektivt Europa 
(EU-kommissionen, 2011) och för en grön giv (EU-
kommissionen, 2019) upprepas behovet av frikoppling 
mellan tillväxt och resursanvändning på flera ställen.

Vad frikoppling innebär och hur den bör se ut för att leda 
till hållbarhet behöver tydliggöras.

En första viktig aspekt är skillnaden mellan relativ 
och absolut frikoppling, som ibland även kallas svag 
respektive stark frikoppling. Relativ frikoppling innebär 
att ekonomin växer fortare än miljöpåverkan, det vill 
säga att mer ekonomiskt värde produceras per enhet 
miljöpåverkan, eller omvänt att mindre miljöpåverkan 
orsakas per krona eller Euro. Energieffektivisering kan 
exempelvis innebära att mindre energi krävs för att 
producera varje enskild vara, men om vi samtidigt ökar 
den samlade produktionen av varor kan den totala 
energianvändningen ändå öka. För att åstadkomma 
minskad miljöpåverkan och minskad resursanvändning 
krävs absolut frikoppling, det vill säga att frikopplingen 
är så stor att den inte äts upp av den ekonomiska 
tillväxten.

Kapitel 2. 

Tillväxten och miljön
2.1  Introduktion

De flesta bedömare är ense om att både 
materialanvändningen och utsläppen av 
växthusgaser behöver minska radikalt.
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En andra aspekt gäller de territoriella respektive 
fotavtrycksbaserade (konsumtionsbaserade) 
perspektiven. Det är i princip enklare att ha koll på den 
territoriella miljöpåverkan. I Sverige finns exempelvis 
bra statistik över utsläppen från svenska fordon, fabriker 
och andra ekonomiska aktiviteter, liksom utvinningen 
av material från jordbruk, skogsbruk, fiske och gruvor. 
Vi följer också utvecklingen av miljöpåverkan i den 
svenska miljön genom vårt eget miljömålssystem. Men 
inbäddad i den svenska produktionen finns också 
miljöpåverkan i andra länder genom import av råvaror 
och halvfabrikat. Med ökad produktion följer också ökad 
konsumtion, och en stor del av de varor som konsumeras 
i Sverige är importerade. Även om utsläpp och 
materialanvändning sker i andra länder så är den svenska 
produktionen och konsumtionen beroende av de 
processer där detta sker. Om vi frikopplar den svenska 
tillväxten från territoriell miljöpåverkan men samtidigt 
orsakar utsläpp och miljöpåverkan i andra länder är 
detta givetvis problematiskt, och verklig frikoppling 
behöver därför betrakta tillväxtens globala fotavtryck. 
Det svenska Generationsmålet säger uttryckligen att 
”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till 
nästa generation lämna över ett samhälle där de stora 
miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”1 

För att uppnå hållbarhet behöver frikopplingen 
dessutom vara tillräckligt stor och ske permanent 
över tid. En del av den frikoppling som skett tidigare 
har handlat om engångshändelser, som när Sverige 
i stor skala bytte ut oljepannor för uppvärmning mot 
fjärrvärme. Hur positivt detta än var innebär det inte att 
tillväxten permanent frikopplats från utsläppen. Tvärtom 
krävs ytterligare åtgärder för att i snabb takt minska 
utsläppen utan att samtidigt orsaka andra miljöproblem 
som ökad resursanvändning och förlust av biologisk 
mångfald (exempelvis genom ökad produktion av 
bioenergi och vattenkraft). 

Sambanden mellan BNP och olika former av 
miljöpåverkan har studerats under lång tid i olika 
sammanhang, men antalet vetenskapliga studier har 
ökat explosionsartat under senare år. Det betyder också 
att kunskapen om dessa samband idag är betydligt 
större än för bara några år sedan. I en översikt av 
Wiedenhofer et al. (2020) konstaterades att åtminstone 
835 vetenskapliga artiklar som på olika sätt undersöker 
dessa frågeställningar har publicerats i engelskspråkiga 
tidskrifter sedan 1972 (Figur 1). Av dessa har 92 procent 
av studierna publicerats efter 2005, och 52 procent har 
publicerats efter 2014. Antalet studier ökar med mer än 
20 procent per år.

Med ökad produktion följer också ökad konsumtion, 
och en stor del av de varor som konsumeras i Sverige 
är importerade.

1 https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/

https://www.sverigesmiljomal.se/miljomalen/generationsmalet/
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Dessa studier handlar om olika typer av resursanvändning 
och miljöpåverkan, men domineras till ungefär lika 
delar av studier som undersöker sambanden mellan 
BNP-tillväxt och energianvändning respektive 
växthusgasutsläpp. En mindre andel av studierna 
handlar om sambanden mellan BNP-tillväxt och 
materialanvändning. De första studierna baserade på 
fotavtryck (konsumtionsperspektiv) publicerades 2012 
men sammantaget utgör studier gjorda ur ett territoriellt 
perspektiv 92 procent av studierna. 125 av artiklarna 
analyserades vidare av författarna och deras analys ingår i 
det underlag som vi utvecklar nedan (Haberl et al., 2020).

Territoriell miljöpåverkan kan mätas direkt medan 
fotavtrycksbaserad statistik kräver mer avancerade 
analyser. Vanliga metoder för att beräkna fotavtryck 
är livscykelanalys och på senare år framför allt input-
output analyser. Livscykelanalyser innebär att varje steg 
i produktionen från ax till limpa (från vaggan till graven) 
analyseras. Input-output analyser använder sig av 
nationell statistik avseende olika ekonomiska sektorers 

resursanvändning som i en matris kartlägger dessas 
beroende av varandra. Länders input-output tabeller 
kan kopplas samman till globala eller multi-regionala 
input-output tabeller (Palm et al., 2019). 

Den generella bild som vi redogör för i den här rapporten 
visar att negativ miljöpåverkan från ökad produktion 
och konsumtion, det vill säga BNP-tillväxt, som helhet 
tenderar att överskugga de klimat- och miljövinster 
som uppnås via teknologisk effektivisering (se vidare 
kapitel 4 om rekyleffekter). Det finns dessutom en 
stark ojämlikhet kopplat till detta så att den beräknade 
Gini-koefficienten för utsläpp av växthusgaser och 
materialanvändning ligger mellan 35 och 60. Konkret 
innebär detta bland annat att den rikaste tiondelen 
av världens befolkning orsakar omkring 45 procent av 
växthusgasutsläppen medan den fattigaste tiondelen 
endast orsakar 3 procent av dessa utsläpp (Teixidó-
Figureas, 2016; Kartha et al., 2020). I denna rapport 
går vi inte närmare in på denna problematik utan 
koncentrerar oss huvudsakligen på miljöaspekterna.

Figur 1  Antalet studier som studerat sambanden mellan tillväxt och miljöpåverkan har ökat explosionsartat  
de senaste åren, och därmed kunskapen (Wiedenhofer et al., 2020).
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Material- och resursanvändning för produktion och 
konsumtion omfattar en lång rad olika material men kan 
delas in i biomassa, metaller, icke-metalliska mineraler 
(främst sand) och fossila bränslen. Ungefär hälften av all 
resursanvändning sker i samband med energiproduktion 
i bred bemärkelse, medan den andra halvan används 
för att bygga upp eller underhålla byggnader, 
transportinfrastruktur, maskiner och konsumtionsvaror 
(Krausmann et al. 2017; 2020).

Användningen av enskilda material kan inte entydigt 
kopplas till en given miljöpåverkan och beror bland 
annat på teknikutveckling, men på en aggregerad 
nivå finns en stark koppling mellan den samlade 
materialanvändningen och miljöpåverkan (Van der 
Voet et al., 2004). Den materiella delen av ekonomin är 
energiintensiv och därmed kopplad till klimatpåverkan. 
Enligt en uppskattning ligger resursutvinningen 
också bakom 90 procent av den globala förlusten av 
biologisk mångfald (IRP, 2019). Det har beräknats att 
materialanvändningen i världen skulle behöva minska till 
50 miljarder ton per år för att hålla oss inom de planetära 
gränserna, vilket i runda tal innebär en halvering av 
materialanvändningen senast 2050 (Hoekstra & 
Wiedmann 2014; Bringezu, 2015). Fördelat på jordens 
befolkning innebär en hållbar resursanvändning 
någonstans mellan 6 och 7 ton per person och år.  
I Sverige ligger det genomsnittliga materiella fotavtrycket 
på ungefär 24 ton per person och år (Palm et al., 2019).

Materialanvändning kan mätas och redovisas på 
olika sätt. För Sverige redovisar SCB data på inhemsk 
materialutvinning och inhemsk materialkonsumtion. 
På senare år har en rad nya databaser etablerats som 
möjliggör beräkning av materiellt fotavtryck vilket för 
svensk del har redovisats av Palm et al. (2019).

Inhemsk materialutvinning är den mängd biomassa, icke-
metalliska och metalliska mineraler samt fossila bränslen 

som utvinns inom ett land. Inhemsk materialkonsumtion 
(domestic material consumption, DMC) är den inhemska 
materialutvinningen plus den fysiska importen minus 
den fysiska exporten av dessa material. Den inhemska 
materialkonsumtionen tar dock inte hänsyn till de 
material som används i samband med produktionen 
och transporten av de importerade varorna. Ett mer 
adekvat mått på den faktiska materialkonsumtionen är 
det materiella fotavtrycket (MF) som även inkluderar 
de material som ingår i produktion och transporter av 
importerat material (Wiedmann et al., 2015). Exempelvis 
går det åt mycket material för att föda upp djur för 
export, och den fysiska exporten av färdiga metaller är 
betydligt mindre än den mängd material som utvinns vid 
framställningen. Även infrastruktur för tillverkning och 
transporter är materialkrävande men ingår inte i vikten 
av de handlade materialen. En stor del av miljöpåverkan, 
som överutnyttjade av vattenresurser, jorderosion, 
förlust av biologisk mångfald och föroreningar till följd 
av kemikalieanvändning, slaggprodukter och oljespill 
sker uppströms vid framställningen av själva materialen 
(Wiedmann et al., 2015).

Även om materiellt fotavtryck är det mest adekvata 
måttet på materialkonsumtion är det än så länge 
betydligt vanligare att använda den inhemska 
materialkonsumtionen för att sätta och utvärdera 
mål för resursanvändning, säkerligen till stor del av 
praktiska skäl. Exempelvis föreslår EU-kommissionen 
(2011) att ’resursproduktivitet’, definierat som kvoten 
mellan BNP och inhemsk materialkonsumtion, utgör 
en huvudindikator i färdplanen mot ett resurseffektivt 
Europa. Samma indikator används av Eurostat (2012) för 
EU:s hållbarhetsstrategi och av OECD (2011) och UNEP 
(2011b) för att mäta grön tillväxt. Dematerialisering 
definieras ofta som en minskning av den mängd material 
och energi som används för att producera olika varor 
och tjänster (Magee & Devezas, 2017) och bör i princip 
beräknas utifrån ett fotavtrycksperspektiv.

2.2  Materialanvändning

Enligt en uppskattning ligger 
resursutvinningen bakom 90 procent av den 
globala förlusten av biologisk mångfald.
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Ökad förbrukning tycks gälla de allra flesta naturmaterial 
som människor över huvud taget utnyttjat. Magee 
& Devezas (2017) undersökte 69 olika material 
(fibermateriel, metaller och biologiska material) mellan 
1960 och 2010 och hittade bara ett viktigt undantag där 
användningen minskat under perioden: fårull.

I Figur 3 jämförs den inhemska materialkonsumtionen 
och det materiella fotavtrycket med BNP i ett antal 
länder och grupper av länder sedan 1990. För många 
länder inklusive EU och OECD, är korrelationen mellan 
det materiella fotavtrycket och BNP nästan kusligt stor. 
Indien däremot har lyckats med en relativ frikoppling 

och även i Kina, med sin enorma resursanvändning 
(notera skalan i figuren – en femdubbling sedan 
1990), växer BNP snabbare än resursanvändningen 
(Wiedmann et al., 2015).

Över en längre tidsperiod (mellan 1945 och 2002) 
ökade den genomsnittliga materialanvändningen i 
världen per person 0,9 procent långsammare än BNP 
(relativ frikoppling), men mellan 2002 och 2015 ökade 
den i stället 0,4 procent snabbare än BNP (Krausmann 
et al.,2018). Giljum et al (2014) kallar detta en ”re-
materialisering” av världsekonomin, vilket är motsatsen till 
frikoppling av materialanvändningen från BNP-tillväxten.

2.2.1  Världen

Sedan början av 1900-talet har den globala 
materialanvändningen ökat dramatiskt, och i allt snabbare 
takt på 2000-talet. Mellan 1900 och 2005 åttadubblades 
materialanvändningen och uppgick i slutet av perioden 

till 59 miljarder ton per år, en ökning med 1–4 procent 
om året (Krausmann et al., 2009). 2017 uppgick den 
totala materialanvändningen i världen till 92 miljarder ton 
(Krausmann et al., 2018; IRP, 2019; se Figur 2).

Figur 2  Global materialutvinning mellan 1970 och 2017, miljoner ton. Från IRP (2019).  
Grönt = biomassa, blått = fossila bränslen, rött = metaller, grått = icke-metalliska mineraler.
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Skillnaden mellan inhemsk materialkonsumtion och 
materiellt fotavtryck är slående i de flesta länder. Enligt 
Wiedmann et al. (2015) sker två tredjedelar av den 
globala materialutvinningen i syfte att möjliggöra export 
till andra länder, vilket är tre gånger mer än det material 
som fysiskt förflyttas mellan länder genom handel. 
Mellanskillnaden består framför allt av biomassa och 

konstruktionsmaterial. I Kina användes exempelvis  
7,3 miljarder ton material år 2008, varav 5,2 miljarder ton 
var konstruktionsmaterial till fabriker och infrastruktur 
för exportvaror. Handel med kött och mejeriprodukter 
förklarar också en stor del av mellanskillnaden då mycket 
material (biomassa) används i uppfödningen av djur.

Figur 3   Relativ förändring av materiellt fotavtryck (MF), inhemsk materialkonsumtion (DMC) och BNP (GDP)  
mellan 1990 och 2008 i ett antal länder och regioner. Graferna visar förändringen jämfört med 1990  
(1.0 på Y-axeln betyder att parametern ökat med 100 procent). Från Wiedmann et al. (2015).



17

Sammantaget sker ingen absolut frikoppling mellan 
BNP och materialanvändning globalt och allra minst 
i höginkomstländer räknat som materiellt fotavtryck. 
Det finns heller inte mycket som talar för att det 
kommer att ske i framtiden. Hickel & Kallis (2020) har 
gått igenom förutsättningarna och konstaterar att 
även om andelen tjänster i ekonomin ökat från 60 till 
69 procent av världsekonomin mellan 1997 och 2015 
så har materialintensiteten ökat. Detta tyder inte på 
att ett skifte från konsumtion av varor till tjänster i sig 
leder till minskad materialanvändning. Många tjänster 
såsom flygresor är väldigt materialintensiva. Vad gäller 
den tekniska utvecklingen konstaterar Hickel & Kallis 
(2020) att tre större studier undersökt detta i global 
skala (Dittrich et al.,2012; Schandl et al., 2016; UNEP, 
2017) och ingen av dessa visar något annat än relativ 
frikoppling trots mycket optimistiska antaganden 
gällande materialeffektivitet. En av studierna 

(Schandl et al., 2016) räknar exempelvis med en årlig 
materialeffektivisering på 4,5 procent per år vilket saknar 
empirisk grund, men det räcker ändå inte för att minska 
den totala materialanvändningen. En möjlighet är  
ökad materialåtervinning men med tanke på att  
44 procent av all materialanvändning utgörs av mat och 
energi och inte kan återvinnas, och ytterligare 27 procent 
går till utbyggnad av byggnader och infrastruktur, är 
potentialen för återvinning klart begränsad (Haas et al., 
2015). Även FN-organet IRP (2019) räknar med att den 
globala materialanvändningen ökar till 143 miljarder 
ton per år fram till 2060 i sitt mest optimistiska scenario 
kallat ”Towards Sustainability”. Liknande slutsatser 
baserat på en genomgång av olika scenarier presenteras 
av Vadén et al. (2020a) som konstaterar att absolut 
frikoppling skulle kräva att 2,6 gånger mer ekonomiskt 
värde behöver produceras från varje ton material som 
utvinns under de kommande 30 åren jämfört med idag.



18

0

50

100

150

200

250

300

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

Inhemsk materialkonsumtion (DMC)

Biomassa Metaller Icke-metalliska mineraler Fossila bränslen

Figur 4    a) Inhemsk materialutvinning och b) inhemsk materialkonsumtion i Sverige mellan 1998 
och 2019, miljoner ton per år. Från Statistiska Centralbyråns materialflödesräkenskaper 
uppdaterade 2020-12-11.
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I Sverige förs statistik över materialutvinning och 
inhemsk materialkonsumtion och redovisas löpande 
av SCB. För att beräkna det materiella fotavtrycket 
krävs globala eller multi-regionala analyser vilket är 
mer krävande och detta redovisas ännu inte löpande i 
Sverige. En global databas finns hos IRP där materiellt 

fotavtryck redovisas i alla länder, och en studie av 
Palm et al. (2019) redovisar beräkningar för svensk 
materialanvändning (och flera andra resurser) mellan 
2008 och 2014. I Figur 4 visas Sveriges officiella 
statistik för inhemsk materialutvinning och inhemsk 
materialkonsumtion mellan 1998 och 2019.

2.2.2  Sverige

a)

b)
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Eftersom insamling och redovisning av data i viss 
utsträckning skiljer sig åt mellan olika länder behöver 
vissa kompromisser göras för att genomföra samlade 
beräkningar för alla länder. I studien av Palm et al. 
(2019) genomfördes specifika beräkningar av materiellt 
fotavtryck för Sverige som är mer tillförlitliga än de som 
redovisas i ovan men som täcker en kortare period 
(Figur 6). I dessa data är fotavtrycket stabilt i Sverige 
under perioden och en mindre dipp syns i samband 

med finanskrisen 2008–2009. Bilden visar också att 
hushållens konsumtion svarar för ungefär hälften 
av det materiella fotavtrycket och att investeringar i 
maskiner, byggnader och infrastruktur svarar för en 
väsentlig andel. För investeringar syns en tydlig effekt 
av konjunkturcyklerna under perioden medan övrig 
materialkonsumtion är mer stabil. Vidare framgår att 
ungefär två tredjedelar av fotavtrycket sker utomlands.

Materialutvinningen är i samma storleksordning som 
materialkonsumtionen men innehållet skiljer sig på 
grund av att betydande export av biomassa och metaller 
sker från Sverige medan fossila bränslen importeras. 
Totalt sett syns att den inhemska materialkonsumtionen 
i Sverige under perioden ökat med drygt 40 procent. 

I Figur 5 jämförs det materiella fotavtrycket, den 
inhemska materialkonsumtionen och BNP i Sverige på 
samma sätt som för andra länder tidigare (i Fig. 3). Som 
framgår av figuren ökar materialanvändningen i Sverige 
trendmässigt åtminstone i samma takt som BNP vilket 
tyder på vare sig relativ eller absolut frikoppling.

Figur 5   Relativ förändring av materiellt fotavtryck (MF), inhemsk materialkonsumtion (DMC) och 
BNP (GDP) i Sverige mellan 1990 och 2015. Data från UN-IRP (2018) i kombination med SCB. 
För jämförbarhet har vi använt samma beteckningar som i figur 3.
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Figur 6   Sveriges materiella fotavtryck i kiloton 2008–2014 från Palm et al. (2019) uppdelat utifrån  
a) slutlig användning och b) var fotavtrycket sker.

a)

b)
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När det gäller påverkan på klimatet har vi redan 
passerat den planetära gränsen som innebär att 
halten av växthusgaser i atmosfären inte bör överstiga 
350 miljondelar (Steffen et al., 2015). I april 2021 låg 
halten på 419 miljondelar.2  För att med 50 procents 
sannolikhet undvika en global uppvärmning större 
än 1,5 grader återstod år 2020 omkring 500 miljarder 
ton koldioxid att släppa ut enligt den koldioxidbudget 
som beräknats av IPCC (2021). Den globala 
koldioxidbudgeten är den totala mängd koldioxid som 
kan släppas ut i atmosfären för att med viss sannolikhet 
nå ett visst temperaturmål.

För närvarande är de globala koldioxidutsläppen 
omkring 40 miljarder ton per år vilket innebär att med 
nuvarande utsläppsnivåer är hela koldioxidbudgeten 
förbrukad år 2032. Med en minskningstakt på 5 procent 
per år globalt skulle budgeten räcka fram till 2040. 
Av rättviseskäl bör dock rika länder gå före och enligt 
Anderson et al. (2020) borde länder som Sverige 
och Storbritannien minska sina utsläpp med minst 
10–12 procent per år. I linje med detta men med viss 
eftersläpning har nu ett antal länder åtagit sig att halvera 
sina koldioxidutsläpp inom de närmsta 10–15 åren, 
däribland EU, Storbritannien och USA. Frågan är om 
detta är möjligt med fortsatt ekonomisk tillväxt.

2.3  Växthusgaser

Dominerande källor till utsläpp av växthusgaser är 
bland annat förbränning av fossila bränslen inom 
energi- och transportsektorn, viss markanvändning och 
industriella processer som exempelvis framställning 
av stål och cement. Precis som för materialanvändning 
finns historiskt starka samband mellan BNP och 
koldioxidutsläpp, men här finns en tydligare tendens till 
frikoppling. De territoriella utsläppen minskar i många 
länder, och sedan några år tillbaka minskar också de 

konsumtionsbaserade utsläppen i en rad länder vilket 
innebär en absolut frikoppling mellan koldioxidutsläpp 
och ekonomisk tillväxt. Samtidigt ökar utsläppen från 
andra länder och de globala utsläppen ökade konstant 
fram till 2019 innan coronapandemin slog till. I Figur 7 
visas de globala utsläppen och de produktions- och 
konsumtionsbaserade utsläppen för ett antal stora 
länder och grupper av länder.

2.3.1  Världen
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Figur 7  Utsläpp av koldioxid från ett antal större länder och grupper av länder, miljarder ton. 
a) och b) visar territoriella utsläpp medan c) visar konsumtionsbaserade utsläpp. 
Data från Global Carbon Budget (2020).
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Utsläppen i USA och EU har sjunkit både territoriellt 
och konsumtionsbaserat sedan 2006 samtidigt som 
deras BNP har ökat (för BNP se figur 3). Samtidigt har 
utsläppen från globala syd ökat, om än långsammare än 
BNP (Hickel & Kallis, 2020). Mest slående är Kinas ökade 
utsläpp på 2000-talet, med de territoriella utsläppen 
betydligt högre än de konsumtionsbaserade utsläppen. 
Under 2000-talet har de totala utsläppen i världen ökat 
med 45 procent vilket är mindre än motsvarande ökning 
av BNP (70 procent).

I en studie undersökte Le Quéré et al. (2019) orsakerna 
bakom utsläppsminskningen i USA och 17 europeiska 
länder (inklusive Sverige) där utsläppen minskat mellan 
2005 och 2015. Totalt svarade länderna för 28 procent av 
de globala koldioxidutsläppen. Orsaken till de minskade 
utsläppen var ökad andel förnybar energi och minskad 
energianvändning. Den minskade energianvändningen 
kunde i sin tur kopplas till låg ekonomisk tillväxt 
under perioden (omkring 1 procent per år). Baserat 
på systemmodeller drar författarna slutsatsen att en 
återgång till högre ekonomisk tillväxt riskerar att öka både 
energianvändning och utsläppen av koldioxid i dessa 
länder om inte kraftiga styrmedel implementeras.

Även om koldioxidutsläppen alltså minskat i ett antal 
länder under det senaste decenniet så sker detta i 
en takt som inte är i närheten av vad som krävs för 
att halvera utsläppen till omkring 2030 och rymmas 
inom den resterande koldioxidbudgeten. I de länder 

som uppvisar absolut frikoppling är utsläppen i regel 
dessutom förhållandevis höga vilket innebär att stora 
utsläppsminskningar behöver genomföras på kort 
tid. Hickel & Kallis (2020) har studerat de klimat- och 
energiscenarier som tagits fram av IPCC (116 stycken) 
och IRENA och konstaterar att samtliga scenarier bygger 
på fortsatt ekonomisk tillväxt. De scenarier som klarar 
av att undvika 2 graders uppvärmning förutsätter starka 
antaganden om negativa utsläpp (BECCS) och annan 
teknik som ännu inte finns tillgänglig och som förutsätter 
massiv användning av biobränslen och därmed riskerar 
att ske till priset av ökad markanvändning och förlust av 
biologisk mångfald. En modell av Schandl et al. (2016) 
tyder på att frikoppling kan ske med högst 3 procent per 
år under optimistiska antaganden. Simuleringsverktyget 
C-ROADS (som utvecklats av Climate Interactive och 
MIT Sloan) ger en frikoppling på maximalt 4 procent per 
år med den mest aggressiva klimatpolitiken.

Hickel & Kallis (2020) presenterar flera räkneexempel 
på hur stor frikoppling som skulle behövas för att klara 
1,5 respektive 2 graders uppvärmning och budskapet 
är tydligt. Ju högre tillväxttakt, desto mer omfattande 
behöver frikopplingen vara. Om utsläppen i Annex 
1-länder behöver minska med 12 procent per år samtidigt 
som ekonomin växer med 1–2 procent per år behöver 
frikopplingshastigheten ligga på 13–14 procent per år. 
Utsläppsminskningarna i EU och USA under det senaste 
decenniet har legat i storleksordningen 0,5–1,5 procent 
per år (se Figur 7).

Ju högre tillväxttakt, desto mer 
omfattande behöver frikopplingen vara.
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Figur 8  Utsläpp av koldioxid från Sverige, miljoner ton. Data från Global Carbon Budget (2020).

Figur 9   Sveriges konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser i kiloton 2008–2014 utifrån slutlig användning 
(från Palm et al., 2019).

Utvecklingen av koldioxidutsläppen för Sveriges del 
visas i Figur 8. De konsumtionsbaserade utsläppen 
har totalt sett minskat sedan beräkningarna inleddes 
och mer ihållande efter 2007. Sverige följer således i 
stora drag trenden inom EU för konsumtionsbaserade 
utsläpp. Det har tidigare konstaterats att minskningen av 
de territoriella utsläppen under 1980-talet motsvarades 

av en lika stor ökning av de konsumtionsbaserade 
utsläppen (SCB 2014). De konsumtionsbaserade 
utsläppen av växthusgaser är omkring 65 procent högre 
än de territoriella utsläppen i Sverige. En mer detaljerad 
analys redovisas av Palm et al. (2019) och i Figur 9 
visar vi deras uppdelning av de konsumtionsbaserade 
utsläppen mellan 2008 och 2014.

2.3.2  Sverige
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De studier som på ett övergripande plan undersöker 
andra aspekter av miljöpåverkan än materialanvändning 
och utsläpp av växthusgaser i relation till ekonomisk 
tillväxt är mer sparsamma. En ansats till sammanställning 
finns i Parrique et al. (2019) som finner att det i global 
skala sker en relativ frikoppling men ingen absolut 
frikoppling mellan å ena sida BNP-tillväxt och å 
andra sidan energianvändning, markanvändning, 
vattenanvändning och habitatförlust.

För svenskt vidkommande har Palm et al. (2019) i sin 
studie av miljöpåverkan från svensk konsumtion även 
studerat utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider och 
partiklar samt markanvändning och vattenanvändning. 
För samtliga dessa parametrar minskar fotavtrycket 

från svensk konsumtion under perioden 2008–2014 
– om än i begränsad utsträckning – samtidigt som 
BNP ökade. Den mest blygsamma minskningen gäller 
markanvändning och där ligger en större andel (mer 
än hälften) av fotavtrycket inom Sverige, till stor del på 
grund av hög användning av skogsråvara. Samtidigt är 
markanvändningen av stor betydelse för uppfyllandet av 
de svenska miljökvalitetsmålen varav endast 2 av 16 mål 
bedömdes möjliga att uppnå till 2020 (Naturvårdsverket, 
2019). Bortsett från markanvändning sker huvuddelen  
av miljöpåverkan från svensk konsumtion utanför  
Sveriges gränser, i synnerhet gällande vattenanvändning 
(>80 procent) och svaveldioxidutsläpp (>90 procent) 
(Palm et al., 2019).

2.4  Annan miljöpåverkan

Den typ av frikoppling som i huvudsak är i fokus i 
analysen här gäller världsekonomins eller enskilda 
länders bidrag till den totala påverkan på miljön i 
form av utsläpp och resursanvändning. Inte minst i 
handelsberoende länder som Sverige behöver det 
samlade fotavtrycket av konsumtionen tas hänsyn till 
och inte enbart den territoriella miljöpåverkan. Detta är 
viktigt att ha i åtanke för att bedöma innebörden av olika 
exempel på frikoppling när frågor om grön och hållbar 
tillväxt diskuteras.

Det saknas naturligtvis inte goda exempel på hur 
miljöproblem minskat i olika situationer och hur ny 
teknik möjliggör ökad konsumtion och välfärd med 
mindre miljöbelastning. Den uppmärksammade boken 
”Mer från mindre” av Andrew McAfee (2019) ger en 
lång rad sådana exempel, främst från USA. En svensk 
variant på samma tema är boken ”Mer för mindre? 
Tillväxt och hållbarhet i Sverige” av Jonas Grafström 
och Christian Sandström (2020)3. Där framhålls bland 
annat att av 26 luftföroreningar som Naturvårdsverket 

följer har 24 minskat sedan 1990-talet. Resurser 
utnyttjas mer effektivt så att mer mjölk produceras per 
ko och mer vårvete per hektar åker. Och den inhemska 
materialkonsumtionen har planat ut i USA samtidigt 
som BNP fortsatt att växa. Luftföroreningar har minskat 
i många demokratiska länder tack vare framgångsrik 
miljölagstiftning. Ofta har det räckt med tekniska 
lösningar, som när freoner byttes ut som köldmedel 
till kolväten. Det är en svårare utmaning att minska 
den totala användningen av naturresurser. Som vi 
visat i detta kapitel kan materialkonsumtionen plana 
ut och även minska mätt som DMC, men öka om man 
inkluderar fotavtrycken i de länder som man importerar 
naturresurser från (MF).

En växande vetenskaplig konsensus pekar på att för 
att uppnå en hållbar resursanvändning så behövs en 
transformation, det vill säga en ”fundamental, systemisk 
omorganisation av teknologiska, ekonomiska och sociala 
faktorer, inklusive paradigm, mål och värden” (IPBES, 
2019). Det räcker inte med absolut frikoppling på några 

2.5  Slutsatser

3 Argumenten i båda dessa böcker kommer att diskuteras vidare i kapitel 3.
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procentenheters minskning av växthusgasutsläppen 
för att nå Parismålen, vi behöver kombinera effektivitet 
(efficiency) med tillräcklighet (sufficiency) och fokusera 
på att nå tillräckliga utsläppsminskningar (Parrique et al., 
2019; Hickel & Kallis, 2020)

Även om vi använder de mest optimistiska kalkylerna 
för möjlig effektivisering (frikoppling) och utgår ifrån 
de länder som hittills lyckats bäst så måste vi dessutom 
minska många ekonomiska aktiviteter om vi kraftigt  
vill minska våra utsläpp och ekologiska fotavtryck.  
Att minska den totala mängden varor och tjänster som 
produceras och konsumeras är helt enkelt en säkrare 
väg mot minskad miljöpåverkan jämfört med strategier 
som bygger på tillväxt. Ju högre BNP, desto mer 
behöver vi frikoppla tillväxten från miljöpåverkan och i 

slutändan handlar det om att hitta den mest önskvärda 
avvägningen mellan effektivitet och tillräcklighet för att 
klara social och ekologisk hållbarhet.

Att förespråka fortsatt ekonomisk tillväxt och förlita sig 
på tillräcklig frikoppling från miljöpåverkan saknar helt 
stöd i den empiriska forskningslitteraturen. En sådan 
strategi måste grundas på detaljerade och konkreta 
planer för strukturförändringar som förklarar på vilket 
sätt framtiden kommer att skilja sig från det förflutna. 
För som Vadén et al. (2020b) framhåller så innebär 
avsaknaden av sådana strategier att vi skulle förlita oss 
på en helt abstrakt möjlighet till frikoppling som inte 
stöds av någon empiri, och som i frånvaro av starka 
empiriska bevis eller detaljerade och konkreta planer  
till stor del vilar på tro och önsketänkande.

Att minska den totala mängden varor och tjänster som 
produceras och konsumeras är helt enkelt en säkrare 
väg mot minskad miljöpåverkan jämfört med strategier 
som bygger på tillväxt.
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I förra kapitlet visades att de empiriska sambanden 
mellan BNP, materialanvändning och utsläpp av 
växthusgaser i allmänhet är starka, och att den 
frikoppling som observerats i vissa länder mellan 
BNP och växthusgaser är otillräcklig för att minska 
utsläppen i den takt som krävs för att klara Parisavtalets 
målsättningar. Beräkningar och framtidsscenarier tyder 
inte heller på att tillräcklig frikoppling är möjlig för att 
förena ekonomisk tillväxt med planetär hållbarhet.

Samtidigt är ekonomisk tillväxt ett uttalat mål för 
samhället i många sammanhang. De flesta länder, 
institutioner och debattörer förespråkar fortsatt 
ekonomisk tillväxt, däribland FN, OECD, Världsbanken, 
EU, Sveriges regering och flertalet politiska partier. 
FN:s åttonde mål för hållbar utveckling – Anständiga 
arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – innebär bland 
annat att ”Upprätthålla ekonomisk tillväxt per capita i 
enlighet med nationella förhållanden och i synnerhet 
en BNP-tillväxt på minst 7 procent per år i de minst 
utvecklade länderna”4.

Den gängse definitionen av ekonomisk tillväxt är en 
ökning av BNP och det vore därmed förväntat att  
BNP-tillväxt är vad som avses när tillväxtbegreppet 
används i debatt och samhällskommunikation.  
Vår kartläggning visar emellertid att när begreppet 
används i lagtexter, på myndigheters hemsidor och i 
politiska partiprogram definieras det vanligen inte  
men avser av allt att döma ofta något annat än  

ökad BNP. Även i media, i ledartexter och debattartiklar 
förekommer olika varianter av tillväxtbegreppet. Ur 
ett demokratiskt perspektiv är detta olyckligt eftersom 
det tenderar att leda till onödiga missförstånd i 
samhällsdebatten. Att olika betydelser förekommer i 
lagtexter och myndigheters kommunikation är i detta 
avseende särskilt problematiskt.

Med tanke på de starka sambanden mellan BNP-
tillväxt och negativ miljöpåverkan är det befogat att 
ställa frågan varför den dominerande uppfattningen 
i samhället alltjämt är att fortsatt BNP-tillväxt bör 
eftersträvas. Det kan naturligtvis handla om ett 
medvetet vägval i en känd målkonflikt mellan tillväxt och 
hållbarhet. Men mycket tyder snarare på att det finns en 
övertygelse om att tillväxten faktiskt kan bli hållbar, och 
det framförs också en rad argument för att det skulle 
kunna vara så. 

I detta kapitel undersöker vi dels i vilken utsträckning 
tillväxt definieras när det används i olika sammanhang, 
och om det i annat fall går att utläsa vad som menas 
med ekonomisk tillväxt. Genom att synliggöra 
begreppsanvändningen hoppas vi att olika 
utgångspunkter i synen på tillväxt ska framgå med större 
tydlighet. Kapitlet utgör också en kartläggning av den 
svenska tillväxtdebatten, genom att redogöra för och 
analysera de argument som förekommer i de källor vi 
undersökt, i ljuset av den vetenskapliga bakgrund som 
gavs i förra kapitlet.

Kapitel 3. 

Tillväxten i debatten
3.1  Introduktion

4 https://www.globalamalen.se/

https://www.globalamalen.se/
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Undersökningen omfattar såväl opinionstexter som 
mer neutrala texter. Till den första kategorin räknar 
vi ledartexter och debattartiklar i dagspress, liksom 
idéprogrammen från de svenska riksdagspartierna. 
Den andra kategorin inkluderar övriga tidningstexter, 
kommunikation från myndigheter samt lagtexter och 
förordningar. För att komplettera undersökningen har 
vi även inkluderat ett mer selektivt urval av böcker 
och rapporter. De böcker som analyserats avseende 
användningen av tillväxtbegreppet är Hållbarhetsmyten. 
Varför ekonomisk tillväxt inte är problemet av Martin 
Andersson och Christer Gunnarsson (2011), Tillväxt av 
Klas Eklund (2015), Mer från mindre av Andrew McAfee 
(2019) samt Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i 
Sverige av Jonas Grafström och Christian Sandström 
(2020). Dessa böcker utvecklar i detalj många av de 
argument som förekommer i opinionstexterna och 
kan antas ha ett visst inflytande över debatten. De 
rapporter som granskats är strategidokument från 
internationella organisationer på temat ”Grön tillväxt” 
(OECD, 2011; UNEP, 2011; Världsbanken, 2012). Urvalet 
av böcker och rapporter är inte systematiskt utan syftar 
främst till att exemplifiera och utveckla analysen av hur 
tillväxtbegreppet definieras och används.

Förekomsten och innebörden av ordet tillväxt i 
svenska dagstidningar undersöktes med hjälp av 
mediedatabasen Retriever. Miljö- och klimatrelaterade 
debatt- och ledartexter inventerades tre år bakåt i tiden 
från söktillfället i januari 2021. I stort sett innebar det 
en kartläggning av texter 2018–2020. Sökning gjordes 
på orden ”tillväxt + miljö” och ”tillväxt + klimat” i 7 
dagstidningar: Aftonbladet, Dagens Industri, Dagens 
Nyheter, Expressen, Göteborgsposten, Svenska 
Dagbladet och Sydsvenskan. Träffar där dessa ord  
hade en uppenbart annan innebörd än den sökta  
(t.ex. medieklimat, innovationsmiljö, tillväxt av  
kriminella gäng) rensades bort. Detta gav totalt 99  
texter (34 ledare, 65 debattartiklar).

En kompletterande sökning på orden ”ekonomisk + 
tillväxt” som inkluderade alla typer av texter, alltså inte 
enbart debatt- och ledartexter, gjordes i 4 dagstidningar 
– Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska 

Dagbladet – under 6 månader (juli 2020 – januari 
2021). Detta gav totalt ytterligare 116 texter bland 
annat från kultursidor, ekonomisidor och nyhetstexter. 
Denna bredare sökning syftade till att undersöka om 
tillväxtbegreppet har en självklar innebörd i allmänhet 
utanför miljö- och klimatdebatterna. Intressant att 
notera är att i en sådan slumpmässig sökning tas även 
miljö- och klimatfrågor upp i 23 av de 116 texterna.

Tillväxtbegreppet förekommer även i de svenska 
riksdagspartiernas idé- och partiprogram, i lagar och 
förordningar, och på olika myndigheters webbplatser. 
I de aktuella partiprogrammen som alla härrör från 
åren 2011–2019 förekommer tillväxtbegreppet mellan 
8 gånger (Liberalerna, Sverigedemokraterna) och 20 
gånger (Moderaterna).

En sökning på ”tillväxt” i databasen www.lagboken.se ger 
mer än 100 träffar, mestadels förordningar men också 
ett fåtal lagtexter. De 50 första träffarna analyserades 
men efter gallring återstod 19 – träffar på äldre versioner 
av samma lag/förordning gallrades bort samt träffar där 
ordet tillväxt inte avsåg ekonomi utan skoglig tillväxt.

11 myndigheters hemsidor har också granskats: 
Ekonomistyrningsverket, Forskningsrådet för 
hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet 
för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 
(Formas), Kommerskollegium, Konjunkturinstitutet, 
Konkurrensverket, Patent- och registreringsverket, 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analyser (Tillväxtanalys), Tillväxtverket, Vetenskapsrådet 
samt Vinnova. På fyra av dessa hemsidor förekom ordet 
tillväxt. Siffrorna inom parentes avser antalet funna 
förekomster men endast de mer centrala delarna av 
hemsidorna har granskats – alltså sidor som beskriver 
myndigheternas syfte och verksamhet: Patent- och 
registreringsverket (2), Myndigheten för tillväxtpolitiska 
utvärderingar och analyser (7), Tillväxtverket (18) och 
Vinnova (2).

En komplett förteckning över alla granskade artiklar 
och dokument finns publicerad på Cogitos hemsida i 
anslutning till denna rapport.

3.2  Så har vi gjort

Vår kartläggning visar att när tillväxtbegreppet 
används avser det av allt att döma ofta något 
annat än ökad BNP.
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Ekonomisk tillväxt definieras vanligen som en ökning 
av ett lands BNP, det vill säga en ökning av värdet på 
alla varor och tjänster som produceras i landet. Denna 
definition används uttryckligen av SCB som publicerar 
data över detta mått kvartalsvis. Om inte annat anges 
borde det i andra sammanhang kunna förutsättas att 
ekonomisk tillväxt avser ökad BNP, men så är uppenbart 
inte fallet. Alternativa definitioner är sällan uttalade 
men i det följande kommer två tentativa betydelser att 
föreslås utöver BNP-tillväxt. Sammantaget urskiljer vi 
följande tre betydelser av begreppet ekonomisk tillväxt:

1) Standarddefinitionen att ekonomisk tillväxt 
innebär ökad BNP över tid

2) Utveckling och framsteg i mer allmänna termer
3) Partiell tillväxt, det vill säga ökad omsättning 

eller produktion inom ett företag, sektor, 
kommun, region eller liknande.

Synen på ekonomisk tillväxt som tätt sammankopplad 
med utveckling och framsteg i mer allmänna termer 
(2) har ett visst stöd i neoklassisk ekonomisk teori och 
välfärdsteori där ekonomiska värden förstås som uttryck 
för nytta – till exempel individuell nytta eller den totala 
nyttan i samhället. Enligt en sådan syn kan BNP ses 
som ett av flera möjliga mått på samhällsnytta, och 
innebörden av tillväxt kan därmed förstås som ökad 
samhällsnytta och öppna upp för en diskussion om 
huruvida BNP är ett bra mått på denna sorts tillväxt.

Att i stället för ökad BNP syfta på tillväxt inom ett 
företag eller en region (3) motsäger egentligen inte 
standarddefinitionen eftersom BNP är summan 
av värdet på ekonomins olika delar. Däremot kan 
partiell tillväxt också innebära vad som ibland kallas 
kreativ förstörelse, det vill säga att nya företag och 
verksamheter växer upp samtidigt som gamla försvinner. 
Detta kan exempelvis vara innebörden i en grön 
omställning där mer hållbar produktion ersätter mindre 
hållbar produktion (till exempel när förnybar energi 
ersätter fossil energi). Tillväxten i de gröna sektorerna 
innebär då inte nödvändigtvis att BNP totalt sett ökar.

Textanalyserna försöker avgöra när någon av 
dessa alternativa betydelser avses, vilket ofta är en 
bedömningsfråga eftersom inga tydliga definitioner 
lämnas i texterna. Ofta framgår betydelsen av den 
argumentation som sker i de texter där begreppet 
används. Vi går inte närmare in på frågan om varför en 
annan innebörd än BNP-tillväxt avses, men bedömer 
det som troligt att det ofta sker omedvetet.

Det är betecknande att det som av många ses som 
problematiskt med ekonomisk tillväxt – det som i detalj 
diskuterades i det förra kapitlet – avser ökningen av den 
totala ekonomins storlek, BNP, medan många av de 
argument för fortsatt tillväxt som framförs i debatterna 
snarare handlar om andra former av tillväxt.

3.3  Hur uppfattas tillväxtbegreppet?
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I tidningstexterna definieras ekonomisk tillväxt i 57 
av 215 texter. När det definieras avses BNP-tillväxt i 
samtliga fall utom två. Med ”definieras” menas här att 
det antingen står ”BNP-tillväxt”, eller att tillväxten på 
något sätt relateras till BNP direkt eller indirekt. Indirekt 
kan innebära att Sveriges ekonomi vuxit med x procent, 
att Sveriges tillväxt varit starkare jämfört med något 
annat land eller, något mer subtilt, att Sverige visat att 
tillväxt kan förenas med minskade växthusgasutsläpp 
(vilket tolkats som en hänvisning till välkända fakta 
gällande BNP och utsläpp). De två undantagen gäller 
dels ett fall där BNP-siffror diskuteras parallellt med 
tillväxt inom basindustrin (SvD 16/12 2020), dels en 
ledartext i SvD som skriver att ”Tillväxt är inte synonymt 
med BNP” utan ”ökningen av välståndet i världen”  
(SvD 29/9 2019) vilket ungefär sammanfaller med 
definition (2) ovan.

I de fall där tillväxt inte definieras, alltså i merparten 
av tidningstexterna, har en tolkning gjorts utifrån 
sammanhanget. Det förefaller som att i 41 av 215 
texter avses något annat än BNP-tillväxt, nämligen (2) 
utveckling/framsteg i 10 fall och (3) partiell tillväxt i 31 
fall. I övriga 181 fall är den mest troliga innebörden ökad 
BNP (1).

I partiprogrammen definieras tillväxt vanligen inte, men 
med två undantag – Centerpartiet och Miljöpartiet – 
där Centerpartiet förutom BNP-tillväxt även skriver 
om regional tillväxt. Den rimligaste tolkningen i 
partiprogrammen är mestadels BNP-tillväxt. Bland lagar 
och förordningar definieras tillväxt endast 2 gånger 
(av 19) och då avses anmärkningsvärt nog ”regional 
tillväxt och utveckling” snarare än BNP-tillväxt. I 17 av 
19 förekomster bland lagar och förordningar verkar 
partiell tillväxt snarare än BNP-tillväxt avses. I samband 
med att Sveriges klimatlag antogs 2017 riktades också 
ett tillkännagivande från riksdagen till regeringen att 
”klimatpolitiken ska vara långsiktigt effektiv och bedrivas 
så att minskade utsläpp av växthusgaser förenas 
med tillväxt” utan att tillväxt definierades (Motion 
2016/17:3167). På de myndigheters hemsidor som här 
undersökts definieras inte vad som avses med tillväxt, 
men utveckling (Vinnova) eller partiell tillväxt (övriga) är 
en rimligare tolkning än BNP-tillväxt i dessa fall.

Bland de böcker som undersökts är det enbart Klas 
Eklunds Tillväxt som uttryckligen definierar tillväxt  
som ökad BNP, men det råder ingen tvekan om att  
också Jonas Grafström och Christian Sandström i  
Mer för mindre? i första hand skriver om just BNP-
ökning eftersom de jämför utvecklingen av olika utsläpp 
med BNP, liksom förlagan Mer från mindre av Andrew 
McAfee. Klas Eklund har dessutom ett avslutande kapitel 
som heter ”Nya tillväxtmått” där allt från lyckoindex 
till naturkapital avhandlas, vilket kan tolkas som att 
ekonomisk tillväxt inte måste definieras så som det gör 
idag. Men även om tillväxt definieras så sker uppenbara 
omtolkningar av begreppet hos Klas Eklund men allra 
flitigast hos Martin Andersson och Christer Gunnarsson i 
Hållbarhetsmyten, se exempel i nästa avsnitt.

Tre inflytelserika rapporter från multinationella 
organisationer skriver om grön tillväxt: OECD’s 
Towards Green Growth (2011), UNEP’s Toward a Green 
Economy: Pathways to Sustainable Development 
and Poverty Eradication (2011) och Världsbankens 
Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable 
Development (2012). Ingen av dessa rapporter 
anger uttryckligen BNP-ökning i sina definitioner av 
grön tillväxt. OECD och Världsbanken anger dock 
”economic growth” som en del av den gröna tillväxten 
men med förbehållet att naturkapitalet ska bevaras, 
resursanvändningen ske effektivt, utsläppen minimeras 
och så vidare. UNEP talar inte om ”grön tillväxt” 
utan om ”grön ekonomi” med specifikationen att en 
sådan ekonomi ”grows income and improves human 
well-being” samtidigt som miljöbelastningen minskar. 
Samtliga rapporter framhåller att BNP är problematiskt 
eller förlegat som mått på ekonomisk utveckling, 
samtidigt som särskilt UNEP visar hur BNP trots allt 
verkar stimuleras av grön politik (i deras modeller). 
Världsbanken framhåller vidare att även ett imperfekt 
mått som BNP ofta korrelerar med ökad välfärd.

Förekomsten av olika tillväxtdefinitioner i de undersökta 
texterna sammanfattas nedan i Tabell 1.

3.3.1  Hur vanliga är olika definitioner?
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Definition (Bedömd eller uttalad)

Källa Antal  
texter

Definierar 
tillväxt

1. BNP- 
tillväxt

2. Utveckling/ 
framsteg

3. Partiell 
tillväxt

Dagstidningar

- Debatt/Kulturdebatt 78 21 65 2 12

- Ledare/Krönika 51 11 42 7 3

- Ekonomi/Näringsliv 45 17 40 0 9

- Nyhetsartiklar 24 7 20 1 3

- Kultur/Under strecket 14 1 13 0 2

- Övriga 3 0 1 0 2

Partiprogram 8 2 8 1 1

Lagar och förordningar 19 2 2 0 17

Hemsidor 11 0 1 1 3

Böcker och rapporter 7 1 3 4 0

Det finns alltså gott om exempel på andra innebörder av 
ekonomisk tillväxt än ökad BNP. I en rad artiklar blandas 
begreppen ”tillväxt” och ”ekonomisk utveckling” så 
fritt att de verkar vara synonymer. Även begreppet 
”stagnation”, som förvisso är etablerat i ekonomisk 
litteratur som avsaknad av BNP-tillväxt, leder till tanken 
att ekonomin står fullständigt stilla om inte BNP ökar. 
En ledartext i DN 8/11 2019 anser att tillväxtkritiker är 
fel ute eftersom ”klimatomställning kräver en dynamisk 
och flexibel ekonomi”. Detta bör rimligen tolkas som 
att tillväxt handlar om utveckling snarare än ökad BNP. 
Klas Eklund avviker i sin bok Tillväxt inte uttryckligen 
från BNP-definitionen men målar ändå tillväxten i 
delvis alternativa tolkningar: ”Det tråkiga ordet tillväxt 
står alltså för att bygga för framtiden. Det står för ett 
gott materiellt och tryggt liv för folkflertalet”. Eklund 
antyder också (i linje med neoklassisk ekonomisk teori) 
att avsikten med att mäta BNP-tillväxt i grunden är 
att värdera samhällsnyttan: ”Vissa sektorer är svårare 
att värdera än andra. […] [Lärarens], sjuksköterskans 

och officerens bidrag till BNP definieras som deras 
respektive löner – vilket ju inte nödvändigtvis avspeglar 
det bidrag till välfärden som de olika individerna lämnar 
(s58)”. Kristdemokraternas principprogram tar upp 
tillväxten till diskussion och menar att utveckling inte 
enbart kan mätas genom ett snävt tillväxtbegrepp, och 
att det traditionella “välfärdsbegreppet” BNP borde 
kompletteras med andra mått.

Det allra tydligaste exemplet på sammanblandning 
av tillväxt och samhällsnytta är det tidigare nämnda 
exemplet från SvD:s ledarsida som uttryckligen säger 
att ”Tillväxt är inte synonymt med BNP” utan ”ökningen 
av välståndet i världen” (SvD 29/9 2019). På samma sätt 
förekommer uppfattningen att tillväxt handlar om ökad 
kvalitet snarare än ökade kvantiteter: ”För tillväxt är inte 
nödvändigtvis fler saker, fler flygresor, fler jeans eller fler 
köksrenoveringar. Tillväxt är när värdet i ekonomin ökar. 
När någon skriver bättre böcker eller tar fram bättre 
mediciner” (Expressen 9/10 2019). Det är dock inte så att 

3.3.2  Tillväxt som utveckling och framsteg (definition 2)

Tabell 1  Sammanställning av analyserade texter från olika källor, hur många av dessa som definierar  
vad som avses med tillväxt samt hur ofta olika definitioner förekommer (bedömt eller uttalat).  
I ett fåtal fall har vi bedömt att mer än en definition förekommer i en och samma text.
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bra böcker eller bättre mediciner nödvändigtvis bidrar 
mer till BNP än dåliga böcker och mediciner, om det inte 
faktiskt är så att vi konsumerar mer av de förstnämnda, 
eller de betingar ett högre pris.

Att vi kan få ut mer av mindre är också den bärande 
tanken i Andrew McAfee’s Mer från mindre och i 
Jonas Grafströms och Christian Sandströms bok med 
undertiteln ”Tillväxt och hållbarhet i Sverige”, med 
exempel som att vi till följd av utveckling och framsteg 
lärt oss att få fram mer mat per hektar åker, mer mjölk per 
ko och så vidare – vilket dock sammanfaller dåligt med 
standarddefinitionen av tillväxt eftersom jordbrukets 
bidrag till BNP sjunkit konsekvent under många 
decennier. Vi återkommer till detta argument i nästa 
sektion.

I boken Hållbarhetsmyten handskas författarna Martin 
Andersson och Christer Gunnarsson mycket yvigt med 
tillväxtbegreppet, och det är uppenbart att de lägger 
mycket i begreppet som inte ingår i definitionen av BNP. 
Bland definitionerna som boken anger finns bland annat 
utveckling (s175) och effektivitet (s202). En ytterligare 
version av författarnas uppfattning om tillväxtens 
djupare mening ges på sidan 24–25: 

”I samhällen utan tillväxt produceras inget överskott 
– alla producerar för hushållets behov och det man 
inte producerar kan då inte heller införskaffas, 
såsom sjukvård, kommunikationssystem, kulturliv 
etc. Ett samhälle utan tillväxt är därför otänkbart. 
Egentligen kan man säga att ekonomisk tillväxt är 
mänsklighetens öde, den har alltid funnits, annars 
hade mänskliga kulturer inte kunnat utvecklas, vi 
hade helt enkelt inte blivit särskilt många på jorden.”
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Att tillväxt i sig inte nödvändigtvis behöver omfatta 
ett helt lands BNP är naturligt men samtidigt värt att 
uppmärksamma. På ekonomi- och näringslivssidor 
handlar nyheter ofta om tillväxt på börsen eller tillväxt 
inom specifika företag och näringar. ”Grön tillväxt” 
handlar i flera fall om hur vissa gröna sektorer kan växa 
hållbart – exempelvis genteknik (Sydsvenskan 19/9 2018), 
jordbrukets produktivitet (DN 28/12 2018), Skånetrafiken 
(Sydsvenskan 19/6 2020) – eller allmänt om ”innovation 
och entreprenörskap” (Sydsvenskan 13/11 2020). Enligt 
en ledare i Dagens Industri kräver en klimatomställning 
ekonomisk tillväxt eftersom sol-, vind-, vatten- och 
kärnkraft annars inte kan öka (DI 25/9 2019).

När tillväxt förekommer i lagar och förordningar 
förefaller det i flertalet fall handla om regional 
utveckling, konkurrenskraft och sysselsättning, och de 
myndigheter som skriver om tillväxt på sina hemsidor 
förefaller också huvudsakligen verka för regional 
tillväxt, konkurrenskraft och innovationer. Exempelvis 
reglerar förordningen om regionalt investeringsstöd 
(SFS 2007:61) främjandet av ”en hållbar tillväxt i 
stödföretagen och därmed en hållbar regional tillväxt”. 
Och på Tillväxtverkets hemsida framgår att myndigheten 
”arbetar för hållbar tillväxt och konkurrenskraftiga 
företag i alla delar av Sverige”.

I många fall handlar tillväxt alltså om ökad omsättning 
och sysselsättning partiellt i ekonomin. Detta kan 

givetvis hänga ihop med BNP-tillväxt men behöver 
inte göra det. Det kan lika gärna handla om en kreativ 
förstörelse där nya företag och sektorer ersätter gamla 
– exempelvis i form av en grön omställning – eller 
att upprätthålla sysselsättningen genom tillväxt av 
livskraftiga företag. Vad beträffar sysselsättning så kan 
den inte bli högre än 100 procent, så långsiktig tillväxt 
kan inte enbart handla om att öka sysselsättningen. 
Synen på tillväxt som omvandling är särskilt 
framträdande i Klas Eklunds bok Tillväxt (s207):

”På lång sikt är tillväxt inte en ökning av varor 
och tjänster som redan finns, med hjälp av dagens 
teknik. Tillväxt är i stället främst utveckling, 
kreativ förstörelse, innovationer, nya varor och 
tjänster, utslagning av gammalt, föränderliga 
konsumtionsmönster.”

Detta tema återkommer genom hela Eklunds bok, men 
huruvida detta stämmer kan diskuteras då tillväxten i 
praktiken omfattar de flesta sektorer i samhället och 
inte enbart nya varor och tjänster. Exempelvis har 
konsumtionen av sådant som kläder, verktyg, möbler, 
boytan per person och utlandsresor ökat kontinuerligt 
så länge någon kan minnas också i ett land som Sverige. 
Och globalt är det tydligt att tillväxten i hög utsträckning 

handlar om basala varor och tjänster.

3.3.3  Partiell tillväxt och kreativ förstörelse (definition 3)



34

Av de 34 ledartexter som tar upp tillväxt och miljö5, varav 
åtminstone 22 berör den eventuella motsättningen, 
finns inte något exempel där skribenten landar i något 
annat än att tillväxt är en lösning för miljön (13 fall) 
eller åtminstone inte står i motsättning, med ett halvt 
undantag för en text i Sydsvenskan (16/11 2020) som 
menar att man ibland måste välja bort kortsiktig tillväxt 
för miljöns skull (åsyftande norsk oljeutvinning i Arktis).

Av de 65 undersökta debattartiklarna6 berör 33 på något 
sätt den eventuella motsättningen mellan tillväxt och 
miljö. Bland dessa 33 uttalar 15 en tveksam eller negativ 
hållning till ekonomisk tillväxt, medan 13 uttalar en 
positiv hållning. 5 artiklar tar inte tydlig ställning. Bland 
de som intar en tillväxtkritisk hållning finns fristående 
debattörer, miljöorganisationer, forskare samt enstaka 
politiker från MP och FI. Bland de tillväxtpositiva 
återfinns politiker från L, M, C, KD, MP och S, ekonomer 
och företagare.

En potentiell motsättning mellan tillväxt och miljö 
diskuteras i flertalet partiprogram, med undantag av 
L och SD. SD konstaterar dock att tillväxten behöver 
balanseras mot en rad andra värden, däribland miljö. 
C, KD, M och S uttrycker stöd för tanken på grön eller 
hållbar tillväxt. Bara MP och V har allvarliga invändningar 

mot tanken på fortsatt ekonomisk tillväxt. Enligt V 
kan tillväxten knappast vara hållbar i ett kapitalistiskt 
samhälle även om tillväxten underlättar finansiering 
av offentlig välfärd. C, KD och MP lyfter behovet av 
alternativa eller kompletterande mått att mäta välfärd.

I lagtexter och förordningar finns som väntat ingen 
argumentation, men flertalet talar om att ”främja”, 
”stärka” eller ”skapa” tillväxt. Detsamma gäller för de 
fyra myndighetshemsidor där ordet förekommer (utom 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och 
analyser, som utvärderar och analyserar tillväxten).

Även om olika varianter av argumentation förekommer 
visar en närmare analys att det går att identifiera 
tio viktiga argument eller grupper av argument. 
I det följande redovisas och kommenteras dessa 
argument och exemplifieras utifrån den genomförda 
kartläggningen. Sammantaget diskuterar vi fler 
argument för att ekonomisk tillväxt är positivt för miljön 
(8 st) jämfört med argument emot detta (2 st). Att 
antalet argument är fler för än emot kan delvis förklaras 
av att de förekommer i ett större antal texter, men 
beror möjligen också på det sätt vi valt att sortera och 
kategorisera argumenten.

3.4  Hur låter argumenten?

5 Fler ledartexter än de som handlar om tillväxt och miljö har analyserats. Se avsnitt 3.2.
6 Se föregående not.
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I korthet går detta argument ut på att den gröna 
omställningen handlar om att bygga om samhället och 
att investera i hållbar teknik och infrastruktur. Och för att 
göra detta krävs finansiella resurser som antas skapas 
med hjälp av ekonomisk tillväxt. Som bevis för detta 
kan anföras att rika länder kommit längre i att investera 
i förnybar energi och smarta elnät (DN 27/10 2020) och 
att rika människor i högre utsträckning efterfrågar en 
renare miljö (DI 10/4 2020). Argumentet återkommer i 
ett tiotal av de undersökta texterna och kan illustreras av 
följande citat från Dagens Industri (25/9 2019):

”Om man ska rulla ut cykelbanor, lägga räls, köpa in 
höghastighetståg, täta fönster, elektrifiera E4:an, 
bygga smarta energisystem, odla ekologiskt, göra 
samhället mer resurssnålt, vara mer ledig och allt 
annat som MP vill måste man ha en vital ekonomi 
med minst 2 procents tillväxt.”

Den ekonomiska tillväxten antas alltså vara källan till 
de resurser som krävs, snarare än att BNP ökar till följd 
av att den gröna tekniken byggs ut (jfr argumentet i 
3.4.6 nedan). Problemet är förstås att den ekonomiska 
tillväxten i sin nuvarande form leder till ökade 
miljöproblem vilket forskningen tydligt konstaterat (se 
kapitel 2), och ju mer ekonomin växer desto mer resurser 
kommer att krävas för att städa upp. Man kan fråga 
sig om det inte vore mer logiskt att omfördela resurser 
från miljöförstörande verksamheter till de nödvändiga 
investeringarna snarare än att låta de miljöförstörande 
verksamheterna finansiera omställningen. Logiken 
kan dock uppfattas olika vilket ytterligare illustreras i 
en intervju med Louise Meijer (M) i Sydsvenskan (2/10 
2019):

”Om vi alla flyger mindre så minskar resurserna att 
satsa på fossilfria flyg.” 

3.4.1  ”Utan tillväxt har vi inte råd med 
klimatomställningen”

Som vi redan konstaterat (i avsnitt 3.3.2) så finns en 
föreställning om tillväxt som mer eller mindre synonymt 
med utveckling. Och för att lösa miljöproblemen så krävs 
teknisk utveckling vilket är ett argument för fortsatt 
ekonomisk tillväxt. På DN Debatt (2/8 2018) skriver 
Annie Lööf (C) och Michael Arthursson (C) att ”klimatet 
räddas inte genom att stoppa tillväxten och blicka bakåt. 
Det är genom att tro på grön tillväxt som vi kan klara 
klimatomställningen”. Klas Eklund är inne på liknande 
tankebanor i sin bok Tillväxt:

”Uppgiften är ju inte att skapa tillväxt i 
meningen producera mer av samma sak, utan 
tvärtom att förnya produktionsmetoder och 
omvandla konsumtionens innehåll, så att den 
stigande materiella välfärden inte längre tär på 
naturkapitalet. Utveckling och omvandling kräver  
i sin tur ny teknik och innovationer.”

Denna syn finns formaliserad i den neoklassiska 
tillväxtteorin som vi återkommer till i kapitel 4, men som 
i korthet säger att tillväxt i stor utsträckning sker som en 
följd av teknisk utveckling. En ledare i SvD (29/9 2019) 
stöder sig uppenbart på denna teori: ”Ekonomisk tillväxt 
är både en effekt av och en förutsättning för ny teknik. 
Och den nya tekniken fordrar faktiskt hoppfullhet också 
för klimatet.” Den teori som ligger bakom påståendet 
innefattar även idén att tillväxt kan ske genom en 
effektivare resursanvändning som återkommer i nästa 
argument (avsnitt 3.4.3), men det är värt att stanna upp 
också vid tanken på att tillväxt är en förutsättning för ny 
teknik. Det är givetvis inte sant att tekniska innovationer 
vore omöjliga utan ökad BNP, men kanske går det 
att på empirisk grund hävda att innovationer gynnas 
av ekonomisk tillväxt. Argumentet försvagas dock 
väsentligt av sammanblandningen mellan begreppen 
tillväxt och utveckling.

3.4.2  ”Utan tillväxt ingen ny teknik som löser 
miljöproblemen”
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Det är uppenbart att de flesta aktiviteter kan utföras 
mer eller mindre effektivt, och att det ofta är möjligt att 
åstadkomma mera nytta med mindre resurser. Detta är 
dock inte nödvändigtvis samma sak som att vi i praktiken 
kan åstadkomma tillväxt i form av ökad BNP samtidigt 
som vår resursförbrukning minskar. Tvärtom tyder det 
mesta på att det i princip aldrig sker vilket i detalj visades 
i kapitel 2. Ändå påstås det ofta att det inte bara är 
möjligt, utan att tillväxt i grunden handlar om just detta. 
En ledartext (SvD 12/11 2020) och en debattartikel  
(Joar Forsell (L) i SvD 1/12 2020) exemplifierar detta:

”Tillväxt handlar om att få ut mer av mindre.  
Att samma mängd resurser, tid och energi ger  
bättre utfall.”

”I grunden handlar tillväxt om att skapa ett större 
värde ur begränsade resurser. När stål får bättre 
hållfasthet kan produkterna som tillverkas av stålet 
göras tunnare och lättare. Materialåtgången blir 
mindre. Det gör det höghållfasta stålet mer värdefullt. 
Detta är tillväxt, att skapa ett större värde.”

Det finns gott om konkreta exempel på ökad effektivitet, 
såsom att vi lärt oss ”att bygga samma föremål med 
mindre råvaror eller ta oss mellan två punkter på mindre 
bränsle” (SvD 29/9 2019) och att ”[om] Eiffeltornet 
byggdes i dag hade man kunnat bygga tre stycken för 

samma mängd stål som man på 1880-talet använde 
för att bygga ett enda” (SvD 9/12 2019). Boken Mer för 
mindre? av Jonas Grafström och Christian Sandström 
argumenterar genomgående för just detta och är 
full av liknande exempel. Flera ledartexter i SvD 
och DN hänvisar till denna bok. I boken ges också 
flera makroekonomiska exempel på när energi- och 
materialanvändning minskat per BNP-enhet i Sverige 
och USA – alltså det som kallas relativ frikoppling – 
dock ur ett strikt nationellt perspektiv och inte ur ett 
fotavtrycksbaserat perspektiv (dvs. i överensstämmelse 
med vad vi redovisade i kapitel 2).

Något som behöver förtydligas i sammanhanget är 
att det inte är självklart att ökad effektivitet i sig ger en 
positiv effekt på BNP-tillväxten. Eftersom BNP mäter det 
ekonomiska värdet av producerade varor och tjänster 
så kan effektiviseringar också ha en negativ effekt på 
BNP när ökad effektivitet leder till sjunkande priser 
och färre sysselsatta i produktionen. Den neoklassiska 
tillväxtteorin kan visserligen tolkas som att ett effektivare 
resursutnyttjande kan skapa ekonomisk tillväxt, men 
det är en delvis problematisk tolkning vilket vi fördjupar 
i kapitel 4. I praktiken leder effektiviseringar ofta till 
rekyleffekter, som innebär att effektiviseringarna äts upp 
av ökad produktion och konsumtion så att slutresultatet 
inte alls är minskad resursanvändning utan snarare 
motsatsen. Även detta återkommer vi till i kapitel 4.

3.4.3  ”Vi kan göra mer med mindre”

Det i särklass vanligaste argumentet är att helt 
enkelt påstå att tillväxt kan förenas med hållbarhet. 
Här finns ett tjugotal exempel bland de undersökta 
texterna och det kan bland annat formuleras som i 
Kristdemokraternas principprogram från 2015:

”Människor i höginkomstländer kan med 
innovationer, prioriteringar och regleringar bryta 
sambandet mellan tillväxt och miljöbelastning.”

Dagens Nyheters ledarsida formulerar något liknande 
(17/4 2020):

”Det får inte finnas något motsatsförhållande mellan 
de två – det är bara det att tillväxten måste vara grön.”

I flera fall framhålls att Sverige visat att det är möjligt 
att förena tillväxt med minskade utsläpp, med en mer 
eller mindre tydlig hänvisning till de senaste årens 
utsläppsstatistik: 

”Vi i Sverige har historiskt visat att det går att sänka 
utsläppen av växthusgaser och samtidigt ha en stark 
ekonomisk tillväxt.”  (Annie Lööf (C), SvD Debatt 
20/8 2018)

Som vi sett i kapitel 2 stämmer detta i sak även om 
utsläppsminskningen inte är tillräckligt omfattande 
för att uppnå klimatmålen, och i synnerhet finns inte 
motsvarande frikoppling gällande resursförbrukningen. 
I flera texter framhålls också vikten av att visa att tillväxt 
kan förenas med hållbarhet så att Sverige kan bli ett 
globalt föredöme. Svenska Dagbladets ledarsida (12/11 
2020) skriver bland annat:

”[Kommer] Kina och Indien någonsin se Sverige som 
förebild om vi inte kombinerar miljöarbetet med 
ekonomisk tillväxt?”

3.4.4  ”Tillväxt kan förenas med hållbarhet”
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Förutom att agera som ett föredöme skriver flera 
debattörer också att den svenska ekonomins minskande 
utsläpp av växthusgaser är ett argument för ytterligare 
produktion i Sverige, exempelvis i en debattartikel i 
Svenska Dagbladet (Louise Meijer (M), 9/12 2019):

”Sverige exporterar alltså utsläppsminskningar. En 
viktig del av svensk klimatpolitik är därför att behålla 
hög tillväxt och konkurrenskraft i svensk industri så att 
vi kan exportera ännu mer klimatsmarta produkter.”

Argumentet förekommer också i GP (10/7 2019) och i 
SvD (3/6 2020). Tanken är alltså att en större andel av 

världens industriella produktion bör ske i Sverige än 
vad som sker idag eftersom utsläppen per producerad 
enhet är förhållandevis låga här. Frågan är dock om 
detta skulle minska utsläppen utomlands. Det skulle i 
princip förutsätta att andra länder undviker ekonomisk 
tillväxt till förmån för tillväxt i Sverige, eller att de förlorar 
gentemot Sverige i konkurrensen. Det ligger rimligen 
utanför svensk rådighet att avgöra hur andra länder 
ska uppnå ekonomisk tillväxt men för att ökad tillväxt i 
Sverige ska minska utsläppen utomlands behöver det 
åtminstone finnas en tanke om hur det skulle gå till.

3.4.5  ”Sverige bör öka tillväxten för att exportera 
hållbarhet”
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3.4.6  ”Hållbarhet ger tillväxt”

Socialdemokraterna skriver i principprogrammet från 
2013:

”Omställningen till en ekologiskt hållbar utveckling 
är en stark drivkraft för ekonomisk tillväxt, 
eftersom den skapar efterfrågan på resurssnål 
teknik, nya transportlösningar och nya former för 
energiproduktion.” 

Liknande argument förekommer i ledartexter (Dagens 
Industri 17/4 2018, Expressen 20/11 2020) och 
debattartiklar (Palle Borgström och Tobias Baudin i SvD 

19/5 2019; Anna Kinberg Batra och Stefan Ölander i 
GP 25/7 2020). Tanken är alltså att byggandet av den 
klimatsmarta ekonomin i sig är en möjlighet till nya 
jobb och ekonomisk tillväxt. Det är emellertid klart 
att utsläppen eller miljöbelastningen inte minskar av 
tillväxten i sig, utan av att den nya tekniken ersätter 
gammal och mer miljöbelastande teknik. Det krävs alltså 
en kreativ förstörelse och en omvandling av ekonomin 
för att utvecklingen ska vara hållbar, och den tillväxt som 
åsyftas är inte nödvändigtvis BNP-tillväxt utan det som 
vi ovan kallat partiell tillväxt (avsnitt 3.3.3).

Både Hållbarhetsmyten av Martin Andersson och 
Christer Gunnarsson och Tillväxt av Klas Eklund 
beskriver att tillväxten i ett land som Sverige numera 
främst handlar om tjänster och antyder därmed att den 
påverkar miljön mindre än vad den tidigare gjort.

”… konsumtion handlar i västvärlden till största 
delen om tjänster, som bara i ringa utsträckning gör 
anspråk på naturresurser eller påverkar utsläppen av 
koldioxid.” (Hållbarhetsmyten, s156)

”I de rika länderna sker tillväxten numera, som redan 
påpekats, framför allt i tjänstesektorn och handlar om 
resor, kultur, utbildning, vård och omsorg. I de fattiga 
länderna betyder tillväxten mat för dagen, tak över 
huvudet och kläder på kroppen.” (Tillväxt, s96)

En rapport från ITPS7 (2008) konstaterar att ”samhället 
utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv förvisso är ett 
tjänstesamhälle, men utifrån ett konsumtionsperspektiv 
fortfarande är ett prylsamhälle, det vill säga ett 
samhälle som i allt högre grad präglas av materiell 
konsumtion.” Detta gäller förvisso fortfarande. Även om 
teknikutvecklingen gör att den materiella konsumtionen 
blir billigare och konsumenter därmed med tiden lägger 
relativt sett mindre pengar på varor i relation till tjänster 
så minskar inte varornas materiella fotavtryck. Det är 
alltså möjligen sant att tjänsternas andel ökar i den 
ekonomiska statistiken, men knappast i verkligheten. 
Och som visades i kapitel 2 så är det helt klart att 
miljöbelastningen från konsumtionen fortsätter att öka 
också i Sverige.

3.4.7  ”I rika länder handlar tillväxten främst om tjänster”

Det är en vanlig uppfattning att västvärlden ligger 
i framkant när det gäller miljö och hållbarhet. En 
sådan uppfattning kan grunda sig i det faktum att 
miljötekniska lösningar i allmänhet implementerats i 
högre grad i rika länder och att miljöfrågan står högre 
upp på dagordningen. Det stämmer också att den 
lokala miljön ofta är förhållandevis välmående i rika 

länder. ”Lågtillväxtsamhället Sovjetunionen var en 
katastrof för miljön” skriver Dagens Industris ledarsida 
(25/9 2019). Vad gäller global miljöpåverkan kvarstår 
dock det faktum att världens rika länder historiskt sett 
i högre grad bidragit till utsläpp av växthusgaser och 
resursutnyttjande.

3.4.8  ”Länder utan tillväxt är dåliga för miljön”

7 Numera Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys)
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Ett av två huvudargument som ifrågasätter möjligheten 
att förena tillväxt och miljöhänsyn gäller själva 
prioriteringen. Att förena dessa två mål behöver inte i sig 
vara omöjligt, men alltför stort fokus på tillväxt riskerar 
att gå ut över miljöhänsynen. Ett flertal debattartiklar 
framhåller just att tillväxt ofta sker på bekostnad av 
miljön. Bland de undersökta ledartexterna finns endast 
ett exempel på ett sådant resonemang:

”De länder som har genuina ambitioner om att nå 
klimatmålen och visa vägen kommer att behöva 
ta strid mot tunga, inflytelserika intressegrupper 
och traditionella industrier, göra avkall på 

kortsiktig tillväxt och ekonomisk vinning och visa 
både obeveklig beslutsamhet och uthållighet.” 
(Sydsvenskan 16/11 2020)

En debattartikel i DN (9/12 2018) klargör att 
ekonomipristagaren William Nordhaus modeller kan 
användas som stöd i avvägningen mellan ekonomisk 
tillväxt och klimatförändring. En intressant avvägning 
görs också av fyra moderata EU-parlamentariker (Tomas 
Tobé m.fl.) i en debattartikel i Sydsvenskan (28/12 2020):

”Tillväxtkrisen är lika allvarlig som 
klimatförändringarna.”

3.4.9  ”Tillväxt får inte prioriteras före miljöhänsyn”

En rad skribenter pekar avslutningsvis på det andra 
argumentet mot möjligheten att förena tillväxt med 
hållbarhet, nämligen de problematiska samband som 
finns mellan ekonomisk tillväxt och klimatpåverkan. 
Dessa exempel härrör bland annat från debattartiklar 
i DN (19/6 2019), SvD (28/8 2018, 1/2 2020, 29/9 
2020, 27/11 2020) och Sydsvenskan (5/7 2019) och i 
Miljöpartiets partiprogram från 2013. I samtliga dessa 
artiklar utom en definieras tillväxt uttryckligen som 

ökad BNP. En text (DN Debatt 22/11 2018) definierar 
inte tillväxt men får exemplifiera hur tillväxtkritiken ofta 
formuleras:

”Vi svenskar konsumerar som om vi hade fyra 
planeter. Låga priser ökar hela tiden farten i 
konsumtionen och Black Friday är det yttersta 
uttrycket för denna strukturella överkonsumtion.”

3.4.10  ”Tydliga samband mellan tillväxt och 
miljöpåverkan”
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Tillväxtfrågan är viktig i samhällsdebatten vilket 
demonstreras av mängden artiklar och dokument 
som behandlar frågan. Att tillväxtbegreppet också 
förekommer hos myndigheter och i lagar och 
förordningar understryker dess betydelse. Det 
är anmärkningsvärt att kommunikationen från 
myndigheter via hemsidor och i lagar och förordningar 
är otydliga med vad de avser med tillväxt men att de 
synbarligen ofta avviker från standarddefinitionen 
av ekonomisk tillväxt. En glidning sker också i 
argumenterande texter – ledartexter, debattartiklar  
och partiprogram – vilket gör det än viktigare att reda  
ut begreppen för att kunna föra en konstruktiv 
diskussion.

I ljuset av det vetenskapliga kunskapsläget som visar 
på betydande svårigheter att förena BNP-tillväxt med 
ekologisk hållbarhet i ett helhetsperspektiv är det värt 
att notera att många av de argument som kommer till 
en annan slutsats mer eller mindre outtalat utgår ifrån 
andra definitioner av tillväxt, nämligen som tillväxt 
synonymt med utveckling och framsteg eller tillväxt 
inom enskilda ekonomiska sektorer. I den mån de som 
förespråkar tillväxt alls förhåller sig till det vetenskapliga 
kunskapsläget sker det utan helhetsperspektiv med 
enbart klimatfrågan i fokus och ofta med utgångspunkt 
i en del av ekonomin. Ofta hänvisas till presumtiva 
samband mellan tillväxt, teknisk utveckling och 
effektivitet vilket vi tar upp i följande kapitel.

3.5  Slutsatser
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I kontrast mot den historiska erfarenheten av ökad 
miljöbelastning kopplad till ökad BNP finns en 
etablerad berättelse om grön tillväxt som en win-win-
lösning, där tillväxt i grunden bygger på ett effektivare 
resursutnyttjande och därmed leder till minskad 
miljöbelastning. Denna berättelse kommer bland annat 
till uttryck i några av de argument som redovisades 
i kapitel 3. Även om det empiriska stödet för denna 
berättelse är svagt sett till helheten så har berättelsen 
viss förankring i neoklassisk ekonomisk teori.

Neoklassisk teori identifierar teknisk utveckling och 
ett mer effektivt utnyttjande av resurser som en 
viktig drivkraft för ekonomisk tillväxt. En av teorins 
grundare, William Stanley Jevons, konstaterade dock 
redan 1865 att en stor del av effektiviseringsvinsten 
tenderar att ”ätas upp” av ökad produktion. Den ökade 
effektiviteten utnyttjas alltså i stor utsträckning till 
att öka produktions- och konsumtionsvolymerna, 
vilket kallas för rekyleffekter eller Jevons paradox. 
På samhällsnivå är bevisen för rekyleffekter entydiga: 
trots energi- och resurseffektivisering så ökar energi 
och naturresursanvändningen. Dessa rekyleffekter 
är problematiska ur miljö- och klimatsynpunkt men 
nödvändiga för att öka BNP. Utan rekyleffekter skulle 
hela effektiviseringen användas till att minska insatserna 
och bibehålla produktionen. Om priserna sjunker, tack 
vare effektiviseringen, så skulle BNP minska även om 
konsumtionen var oförändrad.

I den neoklassiska beskrivningen av ekonomisk tillväxt 
finns förvisso en öppning för att ökad produktion och 
konsumtion kan åstadkommas utan att samtidigt 
öka utnyttjandet av begränsade resurser. Den 
neoklassiska tillväxtmodellen utgör också ramverket 

för den tillväxtbokföring som genomförs av statistiska 
myndigheter i många länder, däribland Sverige och 
övriga OECD-länder. I tillväxtbokföringen redovisas i 
vilken utsträckning olika faktorer bidrar till ökad BNP, i 
huvudsak mängden utfört arbete, kapitalinvesteringar 
och ökad produktivitet. I detta sammanhang brukar 
ökad produktivitet ofta falla ut som den viktigaste 
förklaringen till ekonomisk tillväxt. Detta är sannolikt en 
del av förklaringen till övertygelsen hos vissa debattörer 
att ekonomisk tillväxt i grunden handlar om effektivitet 
och att skapa mer värde från mindre resurser. Detta är 
också grunden för EU:s satsning på resurseffektivitet och 
cirkulär ekonomi: att skapa ett större värde (BNP) med 
mindre insatser av naturresurser8.

I detta kapitel kommer vi därför att redogöra för de 
neoklassiska grunderna bakom tillväxtbokföringen samt 
för begreppet rekyleffekter, och en del av den forskning 
som finns beträffande orsaker och konsekvenser av 
dessa. Syftet med kapitlet som helhet är att bidra till 
att på ett mer grundläggande och teoretiskt plan öka 
förståelsen för varför det uppenbarligen är svårt att bryta 
de empiriskt välkända sambanden mellan ekonomisk 
tillväxt, resursanvändning och miljöpåverkan. Vi kommer 
också att visa att det inte är effektivisering i sig som 
genererar ekonomisk tillväxt, eftersom effektivisering 
leder till sänkta priser. Det är i stället till stor del 
rekyleffekterna, som möjliggörs av effektiviseringar, som 
leder till att BNP ökar. Det är alltså inte självklart ur ett 
politiskt perspektiv att rekyleffekter är något som inte är 
önskvärt. Politikens stora självbedrägeri är att vi felaktigt 
förlitar oss på ökad effektivitet som den bärande 
strategin för att minska miljöbelastningen, samtidigt 
som vi inte vill ha en effektiv politik för att stävja de 
rekyleffekter som gör att strategin misslyckas.

Kapitel 4. 

Tillväxt i teorin
4.1  Introduktion

Den ökade effektiviteten utnyttjas 
alltså i stor utsträckning till att öka 
produktions- och konsumtionsvolymerna.

8 https://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/

https://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/
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I den redan omtalade boken Mer för mindre? (Grafström &  
Sandström, 2020) hänvisar författarna till en ofta citerad 
artikel från National Bureau of Economic Research:

”Stanfordforskaren [Moses] Abramowitz visade 1956 
att endast 15 procent av tillväxten i den amerikanska 
ekonomin år 1870–1950 kunde förklaras av att mer 
resurser hade tagits i anspråk. Resterande 85 procent 
av ökningen i BNP kom från sådant som innovation 
och rationaliseringar (Abramowitz, 1956). Ekonomisk 
tillväxt kan alltså ske dels genom att ta mer resurser 
i anspråk, dels genom att använda resurser mer 
effektivt.” (s32)

Ett år efter att Moses Abramovitz gav ut sin artikel 
publicerade Robert Solow en artikel med ett liknande 
budskap och en matematisk modell som vi återkommer 
till (Solow, 1957). De resurser som omtalas är arbetskraft 
(antal arbetade timmar) och realkapital (maskiner, 
byggnader, infrastruktur) och alltså inte specifikt 
naturresurser. Den gamla produktionsfaktorn ”Jord” som 
de klassiska ekonomerna Adam Smith, David Ricardo 
och Thomas Malthus också inkluderade i sina teorier 
tillsammans med arbete och kapital hade för länge sedan 
övergivits av de neoklassiska ekonomerna. Den slutsats 
Abramovitz och Solow drog var alltså att mängden utfört 
arbete och insatt realkapital inte kunde förklara ökningen 
av BNP utan att något annat låg bakom tillväxten.  
Detta ”något annat” fick med tiden namnet produktivitet 
och kan i korthet sägas beskriva hur mycket produktion 
som kan fås ut ur en given mängd arbete och kapital. 
Ökad produktivitet är med andra ord det recept  
som behövs för att kunna få ut ”mer av mindre”.9   
Ett alternativt begrepp som ofta används synonymt 

med produktivitet är teknisk utveckling. Så sent som 
2018 belönades Paul Romer (tillsammans med William 
Nordhaus) med Riksbankens ekonomipris till Alfred 
Nobels minne för sina teorier om hur produktiviteten kan 
gynnas i ekonomin.

I Abramovitz och Solows efterföljd har mängder 
av studier genomförts i olika länder under olika 
tidsperioder. Även om resultaten skiljer sig mellan olika 
studier så är budskapet i allmänhet det samma som hos 
Abramovitz och Solow. I en ofta citerad sammanställning 
av Easterly & Levine (2001) med rubriken ”It’s not 
factor accumulation” fastslås att ökad produktivitet 
i genomsnitt svarar för närmare 50 procent av BNP-
tillväxten inom OECD-länderna under senare delen av 
1900-talet. Den beräkningsmetod som Solow använde 
satte också standarden för den officiella tillväxtbokföring 
som genomförs av statistiska myndigheter världen över. 
I den svenska tillväxtbokföringen mellan 1985 och 2005 
uppges produktiviteten svara för i genomsnitt drygt 30 
procent av BNP-tillväxten.

Den slutsats som Grafström & Sandström drar i Mer för 
mindre? är att effektiviseringar och teknikutveckling kan 
ge tillväxt utan att mer resurser tas i anspråk. I antologin 
Nationalekonomi för miljöintresserade (Stavlöt, 2015) 
drar ekonomen Jesper Roine resonemanget ett steg 
längre:

”[Slutsatsen] i den mest klassiska av teorier på 
området – den så kallade Solow-modellen – är just 
att det enda som på sikt kan driva tillväxt är teknisk 
utveckling, inte kapitalackumulation.” (s37-38)

4.2  Tillväxtbokföring
4.2.1  Neoklassisk tillväxtteori

9  Produktivitetstillväxt kan mätas som arbetsproduktivitet eller total faktorproduktivitet, där den senare kan ses som en del av den förra. 
Förenklat kan arbetsproduktiviteten, produktionen per arbetad timme, förklaras dels av ökade investeringar i kapital, och dels av att den 
totala faktorproduktiviteten ökar genom exempelvis utbildning, organisatorisk effektivitet och teknisk utveckling.

Den beräkningsmetod som Solow använde satte 
standarden för den officiella tillväxtbokföring som 
genomförs av statistiska myndigheter världen över.
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Den som gör sig besväret och läser Abramovitz artikel 
och Solows artikel noterar dock att resursanvändningen 
ökat en hel del under de perioder som författarna 
undersökte, och knappast i mindre grad än tillväxten 
av BNP. I Tabell 2 visas den procentuella förändringen 
i produktion samt insatt arbete och realkapital under 
de perioder som avhandlades i de två artiklarna. 
I Abramovitz fall betyder produktion i stort sett 
samma sak som BNP medan Solow exkluderade 
jordbruksproduktionen från sin undersökning, och det 
finns också några andra mindre skillnader mellan de 
metoder som användes för datainsamlingen i de två 

studierna. Under den längre period som Abramovitz 
studerar ökade BNP mer än 13 gånger samtidigt som 
mängden insatt arbete ökade mer än tre gånger och 
mängden insatt kapital med nästan tio gånger. För 
den kortare period och en något mindre andel av 
ekonomin som Solow studerade så ökade produktionen 
mer än tre gånger, arbetsinsatsen med nära 50 
procent och mängden insatt kapital ungefärligen 
fördubblades. Intressant att notera är också kvoten 
mellan förändringen i produktion och arbetade timmar 
(”produktion per arbetstimme”) som ökar 425 respektive 
205 procent under de studerade perioderna.

Abramovitz (1956) Solow (1957)

1869-78 till 1944-53 1909 till 1949

Produktionsvärde 1 325 % 350 %

Arbetade timmar 312 % 145 %

Produktion per arbetstimme 425 % 205 %

Realkapital 993 % 198 %

4.2.2  Vad visar empiriska data

Tabell 2   Förändring i produktionsvärde, arbetsinsats och kapitalanvändning i USA enligt Abramovitz  
(1956) och Solow (1957).
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Det kan alltså konstateras att insatserna av de 
ingående resurserna – arbete och realkapital – ökade 
i betydande grad i båda studierna. Inte desto mindre 
drog författarna slutsatsen att det främst var den ökade 
produktiviteten som förklarade produktionsökningen 
– enligt Abramovitz förklarade produktiviteten nästan 

hela produktionsökningen per capita och Solow menade 
att teknisk utveckling förklarade 87,5 procent av 
produktionsökningen per arbetad timme. Vi återkommer 
strax till hur denna slutsats kunde dras, men låt oss först 
titta på ett urval av mer nutida data.

I Figur 10 visas utvecklingen av BNP, arbetade timmar 
och insatt realkapital i tre länder mellan 1970 och 2012 
enligt data från OECD:s tillväxtbokföring. I figuren har 
data normaliserats så att värdena för 2005 satts till 100. 
En skillnad gentemot Solows och Abramovitz tidsserier 
är att mängden insatt arbete inte ökar nämnvärt i dessa 
tre länder under perioden. Däremot ökar mängden 
insatt kapital ungefär lika mycket som BNP (vilket det 
inte gjorde hos Abramovitz och Solow). De tre länderna 
har valts ut eftersom data finns tillgängliga för hela 
perioden medan övriga länder i OECD:s databas har 
kortare dataserier. Mönstret går dock igen i de allra flesta 
länder: Användningen av resurser – i synnerhet kapital 
– ökar i mer eller mindre samma takt som den samlade 
produktionen (BNP).

Låt oss återigen påminna om att de bokförda resurserna 
endast omfattar arbete och realkapital, och alltså 
inte naturresurser i vidare mening. Det realkapital 
som bokförs i denna statistik består huvudsakligen 
av byggnader, industrier, maskiner och infrastruktur 
och är därmed mycket materialintensivt. Redan i 
investeringsfasen förbrukas mängder av betong, 
metaller och energi, och det sker betydande utsläpp 
av växthusgaser från bland annat arbetsmaskiner och 
cementtillverkning10. När realkapitalet sedan används 
i produktionen av varor och tjänster sker ytterligare 
resursanvändning och miljöpåverkan (Alfredsson & 
Malmaeus, 2019; 2020). 

Figur 10   Arbete (arbetade timmar), kapital (realkapitalstockar) och BNP i Sverige, Norge och Frankrike  
1970–2012. Index 2005 = 100. Data från http://stats.oecd.org/#

10  Detta gäller i högsta grad även för de investeringar som görs inom ramen för ”den gröna omställningen ” – fossilfria energi- och 
transportsystem kommer att kräva betydande mängder biomassa, betong, samt vanliga och ovanliga metaller.

http://stats.oecd.org/
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Även med den begränsade betydelsen av ”resurser” 
som används i tillväxtbokföringen från Abramovitz och 
framåt är det uppenbart att resursanvändningen enligt 
denna bokföring inte minskar ens relativt i förhållande till 
BNP. Ändå är det just dessa data som ligger till grund för 
den teoretiska slutsatsen att ekonomisk tillväxt främst 
förklaras av ökad produktivitet. Hur är det möjligt? 
Förenklat ligger förklaringen i formuleringen av den 
neoklassiska tillväxtmodellen, som ser ut som följer:

Y = A Kα L1−α               (1)

I modellen representerar Y värdet av produktionen, 
K står för realkapital och L för arbete – följaktligen 
just de variabler som visas i tabell 2 och figur 10 ovan. 
Exponenten α brukar anges som kapitalets inkomstandel 
av produktionen, och 1-α blir därmed löneandelen.  
A motsvarar den del av värdet av produktionen (Y) 
som inte förklaras av K och L, vilket kan tolkas som 
produktiviteten. Det modellen beskriver förefaller 
intuitivt rimligt – nämligen att värdet av produktionen 
står i proportion till mängden utfört arbete och mängden 
insatt kapital. Det verkar också rimligt att dessa resurser 
kan användas mer eller mindre effektivt, och att ökad 
produktivitet (bokstaven A i ekvationen) kan göra att vi får 
ut mer produktion ur en given mängd arbete och kapital.

När modellen används på ekonomiska data, såsom 
de data som presenteras i figur 10, blir resultatet att 
en väsentlig del av BNP-tillväxten förklaras av ökad 
produktivitet eller teknisk utveckling (A). Att det blir 
så är mindre självklart med tanke på att mängden 
insatta resurser, framför allt kapital, i praktiken 
ökar i samma utsträckning som produktionen och 
därmed borde kunna förklara tillväxten. Skälet till att 
produktiviteten faller ut som en viktig förklaringsfaktor 
är att de bägge insatsfaktorerna, arbete och kapital, 
i modellen definitionsmässigt antas ge avtagande 
marginalavkastning. Detta följer av att exponenten α 

alltid är ett tal som är mindre än 1 (liksom därmed även 
den andra exponenten 1-α). Ett typiskt värde för α är 
0,25 vilket innebär att om mängden kapital ökar med 
100 procent och mängden arbete inte ökar alls, så ger 
det endast en BNP-ökning på knappt 20 procent om A 
inte förändras11. Om BNP också ökar med 100 procent så 
måste den återstående ökningen (80 procent) följaktligen 
per definition förklaras av ökad produktivitet.

Att ökad produktivitet faller ut som den viktigaste 
förklaringen bakom ekonomisk tillväxt innebär 
förvisso inte att tillväxten sker utan ökade insatser 
av resurser. Som bland andra Barro & Sala-i-Martin 
(2004) konstaterat så leder teknisk utveckling i sig 
ofta till investeringar i kapital. Som vi just sett så 
visar den empiriska erfarenheten också att en given 
ökning av BNP i regel förutsätter en lika stor ökning av 
kapitalanvändningen, alternativt av en ökad mängd 
insatt arbete. Den neoklassiska tillväxtmodellen är ett 
försök att förstå tillväxtens underläggande dynamik 
och har ofta använts för att blottlägga skillnader mellan 
länder som lyckas olika väl med att åstadkomma 
ekonomisk tillväxt.

Det bör tilläggas att denna tillväxtmodell ända 
från början utsatts för hård vetenskaplig kritik (se 
exempelvis Felipe & Fisher, 2003; Malmaeus, 2016). 
Vi ska inte här gå närmare in på denna kritik men 
den går i grunden ut på att logiken bakom modellen 
är mikroekonomisk – det vill säga en konceptuell 
beskrivning av en enskild produktionsprocess med 
homogena produktionsfaktorer (alltså en sorts arbete 
och en sorts kapital). Den vetenskapliga kritiken handlar 
till stor del om de problem som uppstår när en sådan 
enkel produktionsfunktion används för att beskriva en 
komplex ekonomi där olika sorters arbete utförs med 
hjälp av olika former av kapital som kan kombineras på 
många olika sätt.

4.2.3  Att mäta produktivitet

Även med den begränsade betydelsen av ”resurser” 
som används i tillväxtbokföringen är det uppenbart 
att resursanvändningen enligt denna bokföring inte 
minskar ens relativt i förhållande till BNP.

11 En ökning med 100 % betyder en fördubbling, alltså en faktor två som upphöjt till 0,25 blir 1,19, dvs. en knappt 20 procentig ökning.
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Ett mer uppenbart problem med att tillämpa modellen 
på makroekonomiska data är att det som produceras i 
slutändan har formen av ett ekonomiskt värde i kronor 
och öre (BNP), medan det som går in i modellen är 
fysiska resurser (arbetskraft, maskiner, byggnader, 
infrastruktur). Produktivitet – alltså en effektivare 
användning av resurser – måste som redan antytts 
inte nödvändigtvis leda till att det som produceras 
får ett högre ekonomiskt värde. Tvärtom tenderar 
en effektivare produktion att leda till billigare varor 
och tjänster vilket ger ett minskat bidrag till BNP. I 
själva verket ligger just användningen av resurser till 
grund för de kostnader som styr försäljningspriset på 
varor och tjänster. På en marknad med konkurrens 
mellan olika aktörer motsvarar priserna i stort sett 
produktionskostnaderna vilket i slutändan är detsamma 
som ersättningen för insatserna av arbete, kapital och 

andra produktionsfaktorer. Det är därmed naturligt att 
en ökad resursanvändning i normalfallet också ligger 
bakom en ökning av BNP.

En ytterligare effekt av ökad produktivitet eller 
effektivitet är att detta frigör resurser som i sin tur kan 
användas för ökad produktion och konsumtion. Att 
så verkligen sker finns det gott om belägg för och det 
fenomen som förklarar detta går vanligen under namnet 
rekyleffekter. Sammantaget så kan det konstateras 
att även om den neoklassiska tillväxtmodellen i 
teorin ger stöd för att ökad effektivitet automatiskt 
leder till ekonomisk tillväxt, enligt ekvation (1), så är 
denna tolkning problematisk i ljuset av den historiska 
erfarenheten. I verkligheten tycks ekonomisk tillväxt helt 
enkelt inte ske utan att mer resurser tas i anspråk.
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Att effektiviseringar i praktiken tenderar att leda till 
rekyleffekter, det vill säga ökad snarare än minskad 
resursanvändning, har framför allt uppmärksammats av 
ekologiska ekonomer och brukar i det sammanhanget 
beskrivas som en slags grön tillväxtparadox. 
Rekyleffekterna framställs som oönskade, och 
dessutom som mer eller mindre oväntade. Att en 
effektivare resursanvändning skulle leda till minskad 
resursanvändning kan vid första anblicken framstå som 
mer naturligt, men med tanke på att effektivisering – 
eller ökad produktivitet – inom konventionell neoklassisk 
ekonomisk teori ses som den främsta drivkraften 
för tillväxt så är det egentligen inte överraskande 
att det också leder till ökade produktions- och 
konsumtionsvolymer och därmed också till ökad 
resursanvändning. Om vi sparar resurser i en specifik 
produktionsprocess kan de insparade resurserna 
utnyttjas till annan produktion och konsumtion. 
Antingen tillverkas helt enkelt mer av samma produkter 
eller så tillverkar man större och mer materialkrävande 
produkter eller helt andra produkter. Ekonomisk tillväxt 
är inte enbart ett medel för ökad konsumtion, utan också 
en strategi för att skapa arbeten och inkomster – också 
inom de verksamheter som tillhandahåller naturresurser. 
Precis som andra företag önskar skogsbolag, gruvbolag, 
oljebolag och andra företag som utvinner naturresurser 
hellre expandera sin verksamhet än att begränsa den.

Rekyleffekter förekommer i flera varianter men 
gemensamt är att individer, företag eller samhället 
som helhet ökar någon av sina aktiviteter eller utsläpp 
som respons på någon åtgärd som primärt borde 
leda till minskad aktivitet eller minskade utsläpp. Det 
uppstår alltså en ”rekyl” i motsatt riktning mot den 
primära effekten. William Stanley Jevons beskrev 
detta för första gången i The coal question i samband 
med att effektivare användning av kol i Storbritannien 
på 1800-talet visade sig leda till ökad efterfrågan på 
kol (Jevons, 1865). Khazzoom (1980) och Brookes 
(1990) noterade något liknande för oljeanvändningen i 

samband med 1970-talets oljekriser vilket gav upphov 
till begreppet “Khazzoom-Brookes postulat” (Saunders, 
1992). Rekyleffekter har beskrivits inom en rad olika 
områden inklusive energianvändning, koldioxidutsläpp 
och tidsanvändning. Exempel på det sistnämnda 
är hur tidsbesparande innovationer som bilar och 
motorgräsklippare tenderar att leda till att människor rör 
sig över större avstånd eller skaffar sig större gräsmattor 
och därmed lägger ner mer snarare än mindre tid på att 
transportera sig och på att klippa gräs.

Direkta rekyleffekter innebär att rekylen verkar direkt 
på den aktivitet som berörs av en åtgärd. Ett exempel på 
detta är när en effektivisering gör bilar mer bränslesnåla, 
men bränsleförbrukningen ändå ökar eftersom människor 
kör mer, köper fler bilar eller större bilar. Indirekta 
rekyleffekter innebär att i stället för att göra mer av 
samma sak så ökar konsumtionen av någon annan vara 
eller tjänst. Exempelvis kan minskade bränslekostnader 
innebära att människor får pengar över till konsumtion av 
andra varor vilket indirekt ökar miljöbelastningen.

I Figur 11 nedan är exemplet bensineffektivisering. 
Om bilars energieffektivitet ökar med 20 procent och 
bensinpriset är konstant så sjunker kostnaden per km med 
20 procent. Detta kanske orsakar en direkt rekyleffekt, 
att bilkörningen ökar med 10 procent (vänstra delen av 
figuren). Då sjunker den totala bensinkonsumtionen 
med 12 procent (0,80 * 1,10 = 0,88). Denna ökade 
resursproduktivitet (mindre bensin per km) är alltså positiv 
för miljön, men inte 20 procent besparing utan ”bara” 
12 procent. Men eftersom bensinmarknaden minskar 
med 12 procent så minskar också BNP, om inga indirekta 
rekyleffekter uppstår. Om efterfrågan är väldigt elastisk så 
kanske bilkörningen ökar med 30 procent (högra delen 
av figuren). Då ökar den totala bensinkonsumtionen 
med 4 procent (0,80 * 1,30 = 1,04). En sådan rekyleffekt 
som orsakar en ökad användning av resursen som 
effektiviserades kallas ”backfire” eller ”Jevons paradox”.

4.3  Rekyleffekter
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En tredje kategori är interaktiva rekyleffekter som 
innebär att konsumtionen eller andra aktiviteter ökar 
hos andra aktörer, samhället eller ekonomin. Det kan 
exempelvis ske om energiförbrukningen minskar inom 
en sektor och energipriset därmed sjunker och stimulerar 
ökad energianvändning i någon annan sektor. Interaktiva 
rekyleffekter kan ske på flera olika sätt och brukar 
ibland även kallas ekonomiöverskridande rekyleffekter 
(Malmaeus et al., 2021a).

Betydelsen av direkta och indirekta rekyleffekter 
kan studeras med ekonometri och statistik över 
konsumenters beteenden. En översikt av Ackerman & 
Stanton (2013) kommer fram till att direkta rekyleffekter 
för energianvändning ofta ligger i storleksordningen 
10 till 30 procent av den primära effekten. Det betyder 
att av effektiviseringsåtgärderna så äts en del av 
effektiviseringen upp av rekyleffekterna men 70 till 90 av 
minskningen återstår. Chitnis et al. (2014) sammanställde 
resultat från nio olika studier av direkta och indirekta 
rekyleffekter, och anger rekyleffekter på mellan 4 och 
300 procent. Rekyleffekter på mer än 100 procent 
betyder att energianvändningen ökar i stället för att 
minska efter en energieffektivisering.

Att studera interaktiva rekyleffekter är svårare men kan 
bland annat göras med ekonomiska jämviktsmodeller. 
Detta har exempelvis gjorts för energieffektiviseringar 

i den svenska industrin och då uppskattats till 40–70 
procent (Broberg et al., 2015), vilket är i samma 
storleksordning som en internationell sammanställning 
finner för global energieffektivisering (Brockway et al., 
2021). Att fånga in förändringar på samhällsnivå låter sig 
dock knappast göras fullt ut, i synnerhet som de indirekta 
rekyleffekterna tenderar att spilla över på helt andra 
typer av konsumtion än den som direkt påverkas av 
effektiviseringen. Enligt en syn som formuleras exempelvis 
av Birol & Keppler (2000) och Ayres & Warr (2009) så kan 
nästan all tillväxt och all ökad resursanvändning i grunden 
förklaras av rekyleffekter. I korthet menas att det är just 
genom att utnyttja effektiviseringar som ökad BNP kan 
uppnås, och i ett samhälle inriktat på ekonomisk tillväxt 
är rekyleffekterna snarare önskvärda än problematiska 
(Nørgård & Xue, 2016). Resursanvändningen kan 
dock även öka till följd av befolkningsökning och att 
inkomsterna ökar av andra skäl än resurseffektivisering. 
Det vi kan konstatera är att trots de effektiviseringar som 
sker så ökar resursanvändningen i samhället som helhet, 
vilket visades i mer detalj i kapitel 2.

EU:s gröna giv kan illustrera detta dilemma. BNP har ökat 
med ca 2 procent per år i EU det senaste decenniet och 
den gröna given utgår från att detta ska fortsätta. Som 
vi sett i kapitel 2 är en frikoppling (skillnad mellan BNP 
och växthusgasutsläpp) större än 3–4 procent per år 
orealistiskt även med en progressiv klimatpolitik.  

Figur 11  Den direkta rekyleffekten av bensineffektivisering i bilar.
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Om EU prioriterar en grön tillväxt så kan endast 
hälften av en sådan effektivisering användas för 
att minska utsläppen. Om man istället satsar på att 
kontrollera och eliminera rekyleffekterna så kan hela 
effektiviseringsvinsten tas ut som minskade utsläpp, 

vilket ger oss en rimlig chans att nå Paris-målen 
(Figur 12).  Att kontrollera rekyleffekterna innebär 
att beskatta eller reglera produktion och konsumtion 
av fossilintensiva aktiviteter, även om detta orsakar 
ekonomiska problem för dessa aktiviteter.

Figur 12    Det vänstra diagrammet illustrerar en grön tillväxt där EU satsar på klimateffektiv utveckling 
och där rekyleffekterna välkomnas, eftersom detta orsakar BNP-tillväxt. Det högra diagrammet 
innebär samma satsningar på effektivisering men här välkomnas i stället en snabb utfasning av 
den fossila ekonomin även om detta innebär att BNP stagnerar.
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Föreställningen att effektiviseringar och teknisk 
utveckling leder till minskat resursutnyttjande och 
minskad miljöbelastning förutsätter underförstått 
att drivkraften för dessa handlar om sparsamhet och 
hållbarhet. Det skulle kunna vara så om samhället 
genomför en kraftfull klimatpolitik som fasar ut de 
ohållbara delarna av BNP lika snabbt eller snabbare än 
vad den gröna ekonomin växer. Detta är dock knappast 
en bra beskrivning av dagens drivkrafter bakom 
teknikutvecklingen, och vi ser inte heller några tecken 
på att effektiviseringar i praktiken leder till minskat 
resursutnyttjande. Att tillväxt i grunden skulle handla 
om att få ut mer av mindre är bara sant i den meningen 
att effektiviseringar kan leda till bättre ekonomisk 
lönsamhet. Om ett företag effektiviserar sin produktion 
kan det sänka sina kostnader och erhålla en större 
vinst. Om en konsument lyckas spara på sina utgifter 
till exempel genom att köra en bränslesnål bil så räcker 
lönen till mer av annan konsumtion. Men både vinsten 

och lönen kommer i normala fall att spenderas och 
därmed bidra till efterfrågan på ökad produktion.

Det finns val och det finns konsekvenser. Om vi väljer 
en grön tillväxt så innebär det en förseningsstrategi där 
vi tvingas konstatera i efterhand att en stor del av de 
miljömässiga effektiviseringarna åts upp av ökad BNP 
och att vi därför missade våra mål om minskad klimat- 
och miljöpåverkan. Om vi istället väljer att prioritera en 
framgångsrik miljöpolitik med en snabb utfasning av 
den fossila ekonomin, även om den resulterar i att BNP 
inte ökar, då har vi en chans att nå miljömålen. I teorin 
betyder detta också att färre människor behöver arbeta 
inom de sektorer där resurser kan sparas in genom 
effektiviseringar. Huruvida detta leder till arbetslöshet, 
kortare arbetstid eller till att mer arbete kan utföras inom 
andra sektorer beror till stor det på hur detta hanteras 
politiskt. 

4.4  Slutsatser

Om vi väljer en grön tillväxt så innebär det en 
förseningsstrategi där vi tvingas konstatera i 
efterhand att en stor del av de miljömässiga 
effektiviseringarna åts upp av ökad BNP och att 
vi därför missade våra mål om minskad klimat- och 
miljöpåverkan.
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I de föregående kapitlen har vi visat att det finns 
mycket starka samband mellan ekonomisk tillväxt och 
miljöpåverkan, och att dessa samband av allt att döma 
är svåra att bryta. Vi har också visat att någon insikt om 
detta faktum knappast präglar debatten om tillväxt hos 
flertalet debattörer i svenska medier. Debatten  
försvåras av en otydlighet kring tillväxtbegreppet och  
en sammanblandning mellan mer och bättre.  
I synnerhet saknas insikten om att effektivitet i sig sällan 
eller aldrig tycks leda till minskad miljöbelastning i 
ekonomin som helhet, på grund av rekyleffekter. Den 
tillväxtlogik som ligger bakom den ständigt växande 
produktionen och konsumtionen, och som manifesteras 
i ökande BNP, är sammantaget mycket problematisk ur 
hållbarhetssynpunkt.

Problematisk är därmed också den tillväxtfixering som 
uttrycks i många sammanhang, inte minst i de politiska 
partiernas idéprogram, och som också manifesteras i 
lagar, förordningar och myndighetsdirektiv. Ett flertal 
exempel på detta går att hitta i kapitel 3 ovan. Ett tydligt 
uttryck för denna fixering är det riksdagsbeslut som 
togs i samband med Sveriges klimatlag 2017. Beslutet 
säger att klimatpolitiken måste bedrivas ”så att minskade 
utsläpp av växthusgaser förenas med tillväxt”. Mot 
denna bakgrund finns en risk att även kostnadseffektiva 
förslag om hållbart jordbruk, skogsbruk eller transporter 
som läggs fram till Sveriges riksdag kommer att röstas 
ner om dessa förslag missgynnar BNP-tillväxten.

Synen på tillväxt som en ekonomisk nödvändighet 
behöver förändras i grunden om det ska vara möjligt 
att leva inom planetens gränser. Detta är ett av de två 
avgörande skiften som vi vill peka ut som helt centrala 
för en hållbar ekonomi. Det andra skiftet handlar om 
att sätta upp tydliga gränser för vår miljöpåverkan, 
till exempel för vårt materiella fotavtryck och våra 
växthusgasutsläpp. Oavsett hur ekonomin i övrigt 
utformas – utifrån marknadsprinciper, med statlig 
styrning eller en traditionell blandekonomi – behöver 
dessa principer respekteras. Det troliga resultatet om 
detta sker är att BNP sjunker i de länder som idag har 
stora materiella fotavtryck och stor klimatpåverkan, 
även om det i sig inte är något mål. När vi förstår att 
ekonomi är ett medel och inte ett mål kan vi använda 
ekonomin för att lösa dagens stora ekonomiska problem. 
Dessa handlar om klimatfrågor, biologisk mångfald och 
rättvisefrågor – enligt World Economic Forum 2021.  
Nu är frågan – hur ska vi lösa dessa utmaningar?

I detta avslutande kapitel tar vi avstamp i de skiften 
som vi anser är nödvändiga för att utforma en hållbar 
samhällsekonomi och utvecklar argumentationen kring 
dessa. Det är en viktig uppgift för hållbarhetsarbetet att 
konkretisera en politik som bygger på den kunskap som 
finns och som diskuterats i tidigare kapitel. Det ligger 
bortom begränsningarna för denna rapport att utveckla 
sådana strategier i mer detalj, men vi vill åtminstone 
klargöra ett antal utgångspunkter.

Kapitel 5.

Tillväxt i framtiden
5.1  Inledning

När vi förstår att ekonomi är ett medel och inte 
ett mål kan vi använda ekonomin för att lösa dagens 
stora ekonomiska problem.



52

En reviderad och realistisk syn på ekonomisk tillväxt 
förutsätter en förståelse för varför ekonomisk tillväxt 
till synes har en så central roll i dagens ekonomiska 
politik. En diskursanalys av detta har bland annat 
gjorts av Eva Friman (2002), och Diane Coyle (2014) 
ger en bra överblick över BNP-begreppets historia. 
Rekonstruktioner av den ekonomiska utvecklingen 
långt före BNP-måttets introduktion har gjorts av 
ekonomhistorikern Angus Maddison (2001) för de flesta 
av världens länder.

Sammantaget kan sägas att någon ekonomisk tillväxt i 
världsekonomin knappast förelåg före den industriella 
revolutionen. Men sedan runt år 1800 har en växande 
ekonomisk produktion varit det normala tillståndet i 
alla industrialiserade länder. En period av exceptionellt 
stark BNP-tillväxt inträffade mellan 1950 och 1973, i 
samband med återuppbyggnaden av Europa efter andra 
världskriget och fram till den första oljekrisen. Under 
denna period låg den årliga BNP-tillväxten i Europa 
ofta runt 4 procent eller mer. Därefter har tillväxten 
i västvärlden bromsat in till ett genomsnitt närmare 
2 procent per år, medan på senare tid andra delar av 
världen upplevt betydligt högre tillväxt, exempelvis 
sydöstra Asien och inte minst Kina. Trots inbromsningen 
i vår del av världen ses tillväxt i allmänhet som en självklar 
del av en normalt fungerande ekonomi.

Det är uppenbart att den ekonomiska tillväxten de 
senaste 200 åren sammanfallit med en oerhörd 
ökning av det allmänna välståndet i många länder. Lika 
uppenbart är att stora delar av världen hittills inte fått 
uppleva samma sak. Men det förefaller också som att 
ekonomisk tillväxt i världens rika länder numera inte 
löser många av de samhällsproblem som dessa länder 
brottas med. I Sverige har BNP per person ökat realt (det 
vill säga rensat för inflation) med 50 procent sedan 1990. 
Trots detta har arbetslösheten mer än fördubblats under 
samma period (före pandemin), samtidigt som välfärden 
präglats av nedskärningar och resursbrist. Dessutom 
går en hel del av det ökade kunskapsinnehållet och 

den ökade tillgängligheten till nästan kostnadsfria 
digitala tjänster som utmärker ”den nya ekonomin” 
under radarn och fångas dåligt upp av BNP-måttet. 
Sambanden mellan inkomst och olika mått på välfärd, 
som medellivslängd och upplevd livskvalitet, försvagas 
med ökad inkomst i takt med att de grundläggande 
behoven uppfylls. Inte desto mindre tycks vi vara 
fjättrade vid behovet av fortsatt tillväxt. I boken 
Tillväxt av Klas Eklund framhålls upprepade gånger 
att mer avregleringar och minskat skatteuttag, sänkta 
minimilöner och ökad flexibilitet på arbetsmarknaden 
är ett pris vi måste betala om Sverige fortsatt ska kunna 
hävda sig i den globala konkurrensen.

”Att tillväxten historiskt har skapat välstånd och trygghet 
torde få förneka” skriver Klas Eklund (Tillväxt, s95). 
Men är den ekonomiska tillväxten i sig är en orsak till 
ökat välstånd, snarare än det samlade resultatet av de 
aktiviteter och verksamheter som byggt välståndet? 
Under 1900-talet fick många människor tillgång till 
bostäder med WC, rinnande vatten och mängder av 
hushållsapparater, sjukvård, möjlighet att resa över hela 
världen, och att kommunicera över långa avstånd med 
telefon, radio och teve. ”Det som gjorde detta möjligt 
var den ekonomisk tillväxten.” (Tillväxt, s38). I slutet av 
boken diskuterar Eklund hur ”tillväxtens våldsamma 
kraft” kan vridas om i en mer hållbar riktning (s208).

Vi har tidigare i kapitel 3 (se sektion 3.4.1) konstaterat att 
ett vanligt argument för fortsatt ekonomisk tillväxt är 
att den krävs för att skapa de resurser som ska ställa om 
samhället genom gröna investeringar. Frågan är dock var 
de resurser kommer ifrån som behövs för att genomföra 
dessa investeringar, och om de bara ”uppstår” när BNP 
ökar. Samma fråga kan ställas gällande de investeringar 
som skett historiskt och som bidragit till att bygga upp 
vårt nuvarande samhälle. Maskiner, byggnader och 
infrastruktur – inklusive fossilfria fordon, solpaneler 
och laddstolpar – består av fysiska material och de 
byggs med hjälp av energi och mänsklig arbetskraft. 
Det är tänkbart att en större produktionsapparat kan 

5.2  Behovet av tillväxt
5.2.1  Är tillväxten orsaken till vårt välstånd?

Det förefaller som att ekonomisk tillväxt i 
världens rika länder numera inte löser många av 
de samhällsproblem som dessa länder brottas med.
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tillhandahålla mer av dessa resurser, men uppgiften 
framöver handlar i första hand om att använda de 
resurser som finns tillgängliga på ett hållbart sätt.

Att ökad BNP i sig är en förutsättning för utveckling 
och investeringar är knappast sant. En betydligt 
rimligare tolkning av tillväxtens drivkrafter är att ny 
teknik och investeringar historiskt legat bakom en ökad 

produktionsförmåga, som i efterhand kunnat registreras 
som ökad BNP. Om framtidens teknik och investeringar 
leder till ökad produktionsförmåga och ökad BNP, eller 
om de används till att ställa om delar av vår nuvarande 
produktion till att bli mera hållbar samtidigt som nya 
produktions- och konsumtionsmönster framträder, 
beror på de ekonomiska och politiska beslut som fattas 
under de närmaste åren.

Ekonomisk tillväxt förväntas medföra en ökad nytta i form 
av ökad produktion och konsumtion. Om denna nytta 
är mindre än kostnaden i form av klimatförändringar, 
förstörda ekosystem och andra eventuella kostnader 
för samhället så blir den ekonomiska tillväxten snarare 
en ”oekonomisk tillväxt” – ett uttryck myntat av den 
ekologiska ekonomen Herman Daly. Uttrycket är en direkt 
kritik av den konventionella ekonomins oförmåga att 

räkna, då den bokförda BNP-tillväxten inte alls tar hänsyn 
till om vår samlade rikedom ökar eller minskar – inklusive 
våra naturresurser. I Figur 13 illustreras konceptuellt att 
nyttan (”utility”) av ökad produktion och konsumtion 
tenderar att avta med ökade volymer samtidigt som 
kostnaden (”disutility”) ökar, och att tillväxten därmed blir 
oekonomisk när produktionsnivån (BNP) passerar en viss 
nivå (”economic limit”).

5.2.2  Ekonomisk eller oekonomisk tillväxt?

Figur 13   Ekonomisk tillväxt tenderar att övergå i oekonomisk tillväxt när produktionen och konsumtionen  
blir tillräckligt stor. Från Daly (2005).

Att ekonomin inte fungerar separat från naturen är en 
central utgångspunkt inom ekologisk ekonomi. World 
Economic Forum uppskattar att mer än hälften av 
global BNP 2019 till stor eller måttlig del var beroende 
av naturkapital och ekosystem för att kunna produceras 
(World Economic Forum, 2020). Detta omfattar endast 
den del av BNP som direkt använder naturkapitalet i 
produktionsprocesserna. I grunden är alla verksamheter 
naturligtvis beroende av en fungerande planet. 

I den omfattande rapporten The Economics of 
Biodiversity: The Dasgupta Review (Dasgupta, 2021) 
beställd av Storbritanniens finansdepartement beräknas 

att medan tillverkat fysiskt kapital (realkapital) per 
person dubblerades globalt mellan 1992 och 2014 och 
humankapitalet ökade med 13 procent, så minskade 
naturkapitalet per person med nära 40 procent. Det 
betyder att vi utarmar naturkapitalet för att producera 
tillverkat fysiskt kapital. Men slitaget på naturen syns inte 
i priset på varor och tjänster, och reflekteras därmed inte 
heller korrekt i BNP-måttet. Dasgupta talar i stället om 
”inclusive wealth” – inkluderande rikedom – som även 
omfattar naturkapitalet. En sund bokföring inkluderar 
inte enbart penningflödet på det sätt BNP-måttet gör 
(en resultaträkning) utan håller också reda på tillgångar 
och skulder (en balansräkning).
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Priset för en global uppvärmning större än 1,5 °C i form av 
extremväder, torka, översvämningar och mänskligt lidande 
skulle av allt att döma bli oerhört högt, vilket inte minst 
framgår i den senaste rapporten från IPCC (2021). Den 
världsledande miljöekonomen William Nordhaus kommer 
dock till en helt annan slutsats genom att använda en 
integrerad ekonomi-klimatmodell. I DICE-modellen (se till 
exempel Nordhaus, 2014) beräknas kostnaden och nyttan 
av åtgärder för att motverka den globala uppvärmningen, 
och modellen landar i slutsatsen att 3,5 graders 
uppvärmning vore ett optimalt mål att sträva mot.

Det är svårt att föreställa sig en 3,5 grader varmare 
värld, men enligt IPCC (2021) skulle antalet fall av 
extrema temperaturer, översvämningar och allvarlig 
torka mångdubblas, och sannolikheten för att ett flertal 
irreversibla trösklar i klimatsystemet passeras skulle öka 
dramatiskt. Troligen skulle stora delar av jorden som idag 
är befolkade av människor bli obeboeliga.

För att komma fram till en ekonomiskt optimal global 
temperaturökning försöker Nordhaus beräkna 
de ekonomiska kostnader som uppstår till följd av 
klimatförändringarna och jämför dessa med ekonomiska 

kostnader för att motverka uppvärmningen. Det visar 
sig att den största ekonomiska kostnaden för ökad 
temperatur är minskade skördar och vid 3,5 graders 
uppvärmning halveras jordbruksproduktionen i stora 
delar av världen, bland annat i USA. Jordbruket står 
dock endast för en liten del av ekonomin och effekten av 
denna dramatiska minskning av världens matproduktion 
beräknar Nordhaus till 2 procent av världens samlade 
BNP. Samtidigt räknar Nordhaus med att kostnaderna 
för att bekämpa klimatförändringen – investeringar i 
minskade växthusgasutsläpp – blir betydligt större om vi 
skulle försöka begränsa uppvärmningen under 3,5 °C.

Att bedöma konsekvenserna av en globalt halverad 
matproduktion utifrån effekterna på BNP är dock ett 
uppenbart exempel på överskattning av BNP-måttets 
användbarhet. Om BNP-tillväxten sker på bekostnad av 
en stor del av mänsklighetens matförsörjning bör detta 
rimligen betraktas som en oekonomisk tillväxt, ja, som en 
katastrof. 

År 2018 belönades William Nordhaus med Sveriges 
Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels 
minne, bland annat för sitt arbete med DICE-modellen.

5.2.3  Ett pris som aldrig borde delats ut
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En ekonomi utan tillväxt framstår ibland som närmast 
otänkbar även i ett rikt land som Sverige, med en BNP 
per capita långt över världsgenomsnittet. Att vi ändå 
kräver mera tillväxt verkar då inte handla om att vi i 
grunden har för låg BNP och att detta akut behöver 
åtgärdas, utan snarare om att en ekonomi som slutar 
växa är dödsdömd. När BNP 2020 sjunker till 2015 
års nivå utmålas det som katastrof, trots att något 
katastrofläge knappast rådde 2015. I kapitel 3 visade vi 
en argumentation som bygger på att tillväxt måste gå att 
förena med social och ekologisk hållbarhet, hur omöjligt 
det än kan verka. Man kan fråga sig varför tanken på en 
ekonomi utan tillväxt verkar så omöjlig.
 
Vi har redan konstaterat att i Sverige och i de flesta andra 
industrialiserade länder har ekonomin vuxit kontinuerligt 
sedan den industriella revolutionen på 1800-talet. Bara 
under svåra ekonomiska kriser har BNP stannat upp eller 
minskat kortvarigt. Kriserna kan ha olika orsaker som 
höjda oljepriser, valutaspekulation eller en pandemi. 
Att produktionen av varor och tjänster minskar i sådana 
situationer vet vi, men det är vanligen ett symptom på 
en tillfällig kris snarare än en bakomliggande orsak till 
kris. Kopplingen till ekonomiska kriser är ändå en möjlig 
förklaring till att utebliven tillväxt ter sig skrämmande.

Kortsiktigt finns dock även praktiska skäl att oroa sig 
för utebliven tillväxt. De som arbetar inom politiken vill 
gärna göra sina väljare nöjda genom satsningar på olika 
saker, men möjligheterna att göra detta beror till stor 
del på skatteintäkterna som i sin tur påverkas av BNP. 

Utan ökade skatteintäkter blir det svårt att satsa på nya 
saker utan att samtidigt fatta impopulära beslut om att 
minska på annat. En annan farhåga är att digitalisering 
och ny teknik minskar behovet av arbetskraft i många 
sektorer och att ökad produktion och konsumtion därför 
är nödvändigt för att skapa nya arbetstillfällen.

Inget av detta är dock naturlagar, utan konsekvenser 
av mänskliga beslut. Det finns forskning som tyder 
på att delar av ekonomin, både inom den privata och 
offentliga sektorn, initialt kan ha svårt att anpassa sig 
till lägre BNP-tillväxt, men att skälet till detta framför 
allt handlar om förväntningar (Malmaeus & Alfredsson, 
2017). Eftersom BNP brukar öka från år till år finns 
en förväntan på fortsatt BNP-tillväxt inbyggd i vår 
planering på olika sätt – hos individer, företag och 
myndigheter. Det kan till exempel handla om banklån 
och investeringsbeslut som tagits i tron att produktionen 
och konsumtionen i samhället kommer att öka på vanligt 
sätt. När ekonomiska beslut fattats utifrån antaganden 
om fortsatt tillväxt så kan utebliven tillväxt leda till 
finansiella kriser eller skuldkriser. Det saknas dock 
belägg för att ekonomin långsiktigt inte skulle kunna 
anpassa sig till lägre eller ingen BNP-tillväxt, förutsatt 
att vi anpassar våra förväntningar till detta. Att skapa nya 
bilder av framtiden är därmed en nyckel till förändring. 
Ett sätt att undersöka och påverka våra förväntningar 
är att arbeta med alternativa framtidsscenarier, något 
som undersöktes i forskningsprogrammet Bortom 
BNP-tillväxt: scenarier för hållbart samhällsbyggande 
(Hagbert et al., 2018).

5.2.4  Ekonomi utan tillväxt – vad händer då?

När BNP 2020 sjunker till 2015 års nivå 
utmålas det som katastrof, trots att något 
katastrofläge knappast rådde 2015.
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Tillväxtekonomins begränsningar och oförmåga 
att hantera de enorma hållbarhetsutmaningarna 
uppmärksammas alltmer, nyligen exempelvis i en 
rapport från EU:s miljöbyrå EEA (2020a) med titeln 
Growth without economic growth. Rapporten lyfter 
bland annat fram fyra alternativa synsätt på ekonomisk 
tillväxt: ”Degrowth”, ”Post-growth”, ”Green growth” och 
”Doughnut economics”. Bland dessa framstår ”Degrowth” 
mer som en politisk rörelse än de övriga med en radikal 
agenda och stark akademisk förankring. Degrowth 
definieras av förespråkarna som ”en rättvis nedskalning 
av produktion och konsumtion som ökar människors 
välbefinnande och förbättrar ekologiska förhållanden på 
lokal och global nivå, på kort och lång sikt” (Schneider et 
al., 2010).

”Post-growth” intar en mer agnostisk inställning till själva 
tillväxten och fokuserar i stället på de ekologiska och 
sociala mål som behöver uppnås. En alternativ term för 
detta är ”A-growth” (van den Bergh, 2011) där a:et står 
för agnostisk eller ointresserad. ”Green growth” – grön 
tillväxt – bygger på den ekomodernistiska tanken att 
effektiviseringar och teknologiska framsteg faktiskt kan 
frikoppla BNP från miljöpåverkan, och att fortsatt  
BNP-tillväxt därmed är både möjligt och önskvärt. 
”Doughnut economics” är ett ramverk för att styra 
ekonomin till ett säkert och rättvist utrymme för 
mänskligheten – ett ramverk som vi återkommer till i nästa 
avsnitt. Till dessa synsätt kan också läggas ”Sufficiency” 
– ”Tillräcklighet” på svenska – som håller på att etableras 
som ett begrepp för strategier för att åstadkomma ett 
”gott liv” med begränsad konsumtion (se exempelvis 
Callmer & Bradley, 2021).

BNP är i grunden inget annat än ett mått på samhällets 
produktion av varor och tjänster, men uppfattas inte  
desto mindre i vissa sammanhang som ett välfärdsmått. 
BNP-tillväxt kan därmed motiveras utifrån uppfattningen 
att ökad BNP innebär ökad välfärd. Denna uppfattning 
har föranlett en lång rad initiativ för att hitta mer relevanta 

sätt att mäta välfärd. Snarare än att maximera BNP 
borde vi, enligt dessa initiativ, sträva efter att maximera 
välfärden, välbefinnandet eller livskvalitén.

Tre exempel på alternativa välfärdsmått är ”Human 
Development Index (HDI)”, ”Genuine Progress Indicator 
(GPI)” och ”Happy Planet Index (HPI)”. HDI redovisas 
sedan 1990 årligen av FN:s utvecklingsprogram för 
världens länder och består av ett index som kombinerar 
BNP, medellivslängd och utbildningsnivå. GPI är 
ett koncept utvecklat av ekologiska ekonomer där 
produktionsmåttet BNP korrigeras utifrån förbrukning 
av naturkapital, och inkluderar också sociala faktorer. 
HPI har tagits fram av den brittiska tankesmedjan New 
Economics Foundation och mäter livstillfredsställelse i 
relation till det ekologiska fotavtrycket för olika länder 
sedan 2006. Vad dessa mått generellt sett visar är att 
länder med hög BNP inte självklart hamnar på topp i en 
välfärdsrankning när fler faktorer än produktionen av 
varor och tjänster inkluderas.

Ett av de senaste och mest ambitiösa initiativen på detta 
område är Wellbeing Economy Alliance (WEAll)12 som är 
ett globalt samarbete med närmare 200 organisationer 
som arbetar för att ställa om det ekonomiska systemet. 
Initiativet är en plattform för kunskapsuppbyggnad och 
praktiskt arbete i pilotskala med fokus på välfärd för både 
människor och natur. I samarbetet ingår också Wellbeing 
Economy Governments (WEGo) som lanserades 
2018 som ett alternativ till G7. WEGo består idag av 
Nya Zeeland, Island, Skottland, Wales och Finland. 
Bland dessa har Nya Zeeland sedan 2019 utmärkt sig 
för att kalla sin officiella statsbudget för ”Wellbeing 
Budget” och i denna budget årligen rapportera 
livstillfredsställelsen hos olika samhällsgrupper, liksom 
uppgifter om befolkningens utbildning, hälsa och inte 
minst tillståndet i miljön. Olika poster i regeringens 
budget öronmärks för att främja en positiv utveckling 
av nya zeeländarnas ’wellbeing’. Sverige ingår ännu inte 
i denna allians men den svenska regeringen redovisar 

Vad gör vi då?
5.3.1  Alternativ till BNP

12 https://weall.org/ 

Produktionen och konsumtionen växer inte på 
grund av att vi mäter BNP, och slutar inte 
växa för att vi mäter andra saker.

https://weall.org/
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sedan 2017 en rad indikatorer för välstånd i vårbudgeten, 
även om detta än så länge verkar ha en relativt liten 
praktisk betydelse för själva budgetarbetet.

Att med denna typ av initiativ sätta upp nya mål för 
samhällsekonomin kan bidra till det viktiga skiftet 
att förändra synen på tillväxt som en ekonomisk 
nödvändighet. Ur demokratisk synvinkel är det av stor 
betydelse att ställa frågor om vad vi vill sträva efter som 
samhälle. Det krävs dock med all säkerhet mer än så för 
att bryta med det ekonomiska systemets grundläggande 
logik. Produktionen och konsumtionen växer inte på 

grund av att vi mäter BNP, och slutar inte växa för att 
vi mäter andra saker. BNP är dessutom, och lär förbli, 
ett viktigt verktyg för ekonomisk planering eftersom 
det åtminstone kortsiktigt är en bra indikator på den 
ekonomiska aktiviteten och därmed av betydelse för 
budgetarbete och beräkning av skatteintäkter och 
pensioner med mera. För att på allvar förändra det 
ekonomiska systemet i grunden behövs fler verktyg.  
Det leder oss in på det andra viktiga skiftet som krävs för 
en hållbar ekonomi: att definiera och respektera gränser 
för vårt utnyttjande av naturen.

Jorden har en begränsad kapacitet både som källa till 
material och energi, och som sänka för utsläpp och 
avfall. I denna rapport har vi framför allt fokuserat på vår 
materialkonsumtion och våra utsläpp av växthusgaser, 
och det är uppenbart att det finns gränser för båda. 
Baserat på befintlig kunskap har gränsen för den samlade 
materialkonsumtionen i världen uppskattats till runt  
50 miljarder ton per år. Denna gräns nåddes 1997 och 
år 2017 låg den på 90 miljarder ton (Figur 2). Gränsen 
för hur mycket ytterligare växthusgaser vi kan släppa ut 
i atmosfären innan en uppvärmning av jorden större än 
1,5 grader blir oundviklig ligger i nuläget sannolikt under 
500 miljarder ton koldioxidekvivalenter (se kapitel 2). 
Även om dessa siffror är osäkra och sannolikt kommer 
att uppdateras i takt med att kunskapsläget förbättras 
markerar de kritiska begränsningar i jordens kapacitet att 
tillhandahålla naturresurser och ett någotsånär stabilt 
klimat. Forskare har under senare decennier arbetat med 
att definiera fler planetära gränser som vi bör undvika att 
överskrida om jordens biosfär ska bevaras i ett gynnsamt 
tillstånd – ett säkert manöverutrymme för mänskligheten 
(Steffen et al., 2015). En viktig uppgift för forskningen 
under kommande år handlar om att precisera dessa 
gränser och klargöra vad de i praktiken måste innebära 

för våra ekonomier. Till detta hör också att fördela 
möjligheten att utnyttja naturen på ett rättvist sätt mellan 
människor.

Ett ramverk som fått stort genomslag på senare år 
är Munkmodellen som tagits fram av den brittiska 
ekonomen Kate Raworth. Modellen (Figur 14) visar att 
om den ekonomiska produktionen är för liten så når vi inte 
upp till den sociala grunden och kan inte tillgodose de 
mänskliga behov som definieras i bilden, som livsmedel, 
utbildning och hälsa. Men om ekonomin i stället växer 
sig för stor så hotas de planetära gränserna och vi 
riskerar katastrofal klimatpåverkan, förlust av biologisk 
mångfald och andra negativa konsekvenser. Det säkra 
och rättvisa utrymmet för mänskligheten liknar i denna 
figur en frityrmunk – den bakelse som på engelska kallas 
”doughnut” vilket ligger bakom benämningen Doughnut 
economics för det ekonomiska tänkande som bygger på 
detta ramverk (Raworth, 2018). Modellen har fått stort 
genomslag både akademiskt och medialt, och har redan 
börjat tillämpas bland annat i staden Amsterdam.

Munkmodellen anger således både ekologiska och 
sociala gränser för ekonomin och definierar konkreta 

5.3.2  Sätt gränser

Att sätta gränserna först och anpassa ekonomin 
efter dessa är avgörande och innebär ett radikalt 
skifte från dagens ekonomiska modell.
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ramar som produktionen och konsumtionen måste hålla 
sig inom. För att uppnå ekologisk hållbarhet behöver 
materialkonsumtion, utsläpp av växthusgaser och annan 
miljöpåverkan rymmas under det miljömässiga taket. 
Några av gränserna i ramverket är fortfarande osäkra, 
inte minst hur de ska tolkas i en nationell eller lokal 
kontext. Många av parametrarna i modellen finns också 

representerade bland FN:s 17 globala hållbarhetsmål.  
I Sverige finns en möjlighet att utveckla miljömålssystemet 
för att tydliggöra ramarna för påverkan och utnyttjandet 
av den svenska naturen (Malmaeus et al., 2021b). Att sätta 
gränserna först och anpassa ekonomin efter dessa är dock 
avgörande och innebär ett radikalt skifte från dagens 
ekonomiska modell.

Figur 14   Munkmodellen illustrerar handlingsutrymmet för mänskligheten mellan den sociala grund  
vi vill garantera och det miljömässiga tak vi inte får överskrida. Efter Raworth (2018).
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Skiften i synen på behovet av ekonomisk tillväxt och 
gällande begränsningar i utnyttjandet av naturen är 
grundläggande för en ekologiskt hållbar utveckling. 
Om de planetära gränserna respekterades skulle vi i 
princip kunna släppa ekonomin fri och låta marknaden 
anpassa sig till dessa gränser. I praktiken behöver detta 
dock kompletteras med politik på flera områden för 
att ekonomin också ska fungera i linje med en socialt 
hållbar utveckling. En uppenbar fråga att hantera gäller 
fördelningen av resurser mellan människor.

På global skala är det tydligt att mänskligheten inte 
befinner sig ”inom munken”, eftersom vi inte når upp 
till den sociala grunden men ändå överskrider flera 
planetära gränser. Kate Raworth konstaterar att vi 
samtidigt verkar befinna oss innanför och utanför det 
säkra och rättvisa utrymmet och drar slutsatsen att det 
ekologiska fotavtrycket idag är för stort och att kakan är 
ohållbart fördelad mellan fattiga och rika.

Under senare år har stor uppmärksamhet riktats mot 
det faktum att ojämlikheten mellan rika och fattiga 
verkar öka i många länder. Debatten kring detta tog 
verklig fart i samband med publiceringen av Thomas 
Piketty’s mycket väldokumenterade bok Kapitalet 
i det tjugoförsta århundradet (Piketty, 2014). Även 
OECD konstaterade i en ofta citerad studie att klyftan 
mellan rika och fattiga ökat stadigt under de senaste 
30 åren. Trots att ojämlikheten är förhållandevis liten i 
Sverige så ökar klyftorna snabbare än i de flesta andra 
västländer (OECD, 2015). En stor del av diskussionen har 
handlat om de som tjänar allra mest, särskilt den högst 
betalda procenten. I en vetenskaplig artikel med titeln 
Scientists’ warning on affluence varnar författarna för 
den starka kopplingen mellan höga inkomster och stor 
miljöbelastning, och att de konsumtionsnivåer som följer 
med rikedom knappast är möjliga att upprätthålla i en 
värld med begränsade resurser (Wiedmann et al., 2020). 
Med en given koldioxidbudget och ett tak för den 
totala materialkonsumtionen i världen är det uppenbart 
att en omfördelning av konsumtionsmöjligheterna är 
nödvändig. Denna slutsats understryks av de starka 
samband som presenterades i kapitel 2 mellan BNP, 
materialkonsumtion och klimatpåverkan.

Att minska den totala mängden varor och tjänster 
som produceras och konsumeras i höginkomstländer 
är helt enkelt ett nödvändigt komplement till teknisk 
utveckling. Detta är desto mer nödvändigt om vi  
beaktar att de sju första av FN:s globala hållbarhetsmål 

(Ingen fattigdom, Ingen hunger, God hälsa och 
välbefinnande, God utbildning, Jämställdhet, Rent 
vatten och sanitet för alla samt Hållbar energi för alla) 
kommer att vara mycket svåra att nå utan att BNP 
kraftigt stiger i världens låginkomstländer. Samtidigt 
lever tre fjärdedelar av världens fattiga numera i 
medelinkomstländer. En omfördelning från rika till 
fattiga krävs således både mellan och inom länder.

Ökad ojämlikhet inom länder påverkar den sociala 
sammanhållningen negativt och har visat sig hänga 
samman med ökad kriminalitet, försämrad folkhälsa och 
minskad social rörlighet (Wilkinson & Pickett, 2010). 
Intressant nog visar OECD (2015) att ökade klyftor även 
minskar den långsiktiga ekonomiska tillväxten, bland 
annat genom sämre utbildningsresultat och minskade 
investeringsmöjligheter. Omvänt menar Piketty (2014) att 
låg tillväxt tenderar att öka ojämlikheten i ekonomin. Om 
det stämmer innebär det rimligen ytterligare argument för 
att prioritera fördelningsfrågorna i relation till en hållbar 
ekonomi.

Ekonomisk omfördelning är inget nytt. Snarare är det 
en traditionell politisk fråga och därmed förknippad 
med stora ideologiska meningsskiljaktigheter. Att 
frågan är politiserad är på sätt och vis en utmaning, 
men innebär också att det finns en stor bredd av 
förslag på hur minskad ekonomisk ojämlikhet kan 
åstadkommas. De vanliga instrumenten kan delas in 
i tre huvudkategorier: 1) Progressiv beskattning och 
transfereringar 2) Lagstadgat arbetsmarknadsskydd 
och minimilöner samt 3) Offentliga tjänster som skola, 
sjukvård och allmännyttigt boende. Enligt OECD (2015) 
har de flesta av dessa instrument utnyttjats allt mindre i 
många länder under senare årtionden. Exempelvis har 
arbetslöshetsersättningen inte ökat i samma takt som 
reallönerna, skatterna har blivit mindre progressiva och 
de offentliga välfärdssystemen underfinansieras.

Omfördelning av välstånd och inte minst möjligheten 
att utnyttja naturens återstående resurser behöver 
inte bara ske inom länder utan också mellan länder. En 
viktig rättvisefråga är också omsorgen om kommande 
generationer och principen att produktionen av dagens 
välstånd inte bör ske på framtidens bekostnad. Huruvida 
naturen ska ses som en gemensam allmänning som 
tillhör alla människor, eller om den ska omfattas av privat 
äganderätt och därmed kunna köpas och säljas, är en 
ideologisk fråga som i praktiken inte har ett entydigt svar.

5.3.3  Fördelning av resurser

En omfördelning från rika till fattiga 
krävs både mellan och inom länder.
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En fråga som är svår att komma runt i samband med 
fördelningen av jordens resurser och den återstående 
kolbudgeten är befolkningsfrågan. Världens befolkning 
uppgår för närvarande till cirka 7,9 miljarder människor 
och förväntas öka till 8,5 miljarder år 2030 och 9,7 
miljarder år 2050 (EEA 2020b). Dessa människor 
belastar miljön olika mycket. En genomsnittlig svensk 
livsstil innebär fyra gånger högre koldioxidutsläpp per 
person jämfört med genomsnittet i Indien och tio gånger 
högre än genomsnittet i Bangladesh. Ett genomsnittligt 
svenskt materiellt fotavtryck är sju gånger större än i 
Indien eller Mali, 13 gånger större än i Bangladesh och 27 
gånger större än i Afghanistan.

Att de totala koldioxidutsläppen och den totala 
materialkonsumtionen för närvarande överstiger jordens 
bärförmåga beror både på antalet människor och hur 
stort individuellt fotavtryck dessa människor utövar. 
Med tanke på att den rikaste tiondelen av världens 
befolkning står för 45 procent av växthusgasutsläppen 
är det rimligt att fokusera på överkonsumtionen snarare 
än befolkningen. Men såväl FN:s som IPCC:s scenarier 
utgår från en kraftigt ökad konsumtion i låginkomstländer 
– och vem kan vara emot det? Det går inte att lyfta en stor 
del av den nuvarande mänskligheten ur fattigdom utan 
att deras fotavtryck ökar, och ju fler människor som gör 
anspråk på en högre levnadsstandard desto mer behöver 
fotavtrycket minska hos den del av mänskligheten som 
idag har ett stort fotavtryck.

Sett ur ett hållbarhetsperspektiv finns det således 
skäl att hoppas på en begränsad ökning av jordens 
befolkning, samtidigt som det är högst angeläget att 
begränsa det ekologiska fotavtrycket från världens 
överklass. Att förespråka åtgärder för begränsad 
befolkningsökning är dock en känslig fråga, särskilt 
om avsändaren är rika länders regeringar. Men att 
stärka kvinnors utbildning, självbestämmande och 
reproduktiva hälsa är en del av Sveriges biståndspolitik 
och leder till lägre födelsetal. Afrika bedöms fördubbla 
sin befolkning fram till år 2050. Under samma period 
förväntas befolkningsmängden i Centralasien och 
Sydostasien öka med knappt 25 procent (EEA, 2020b). 
Europas befolkning förväntas däremot att minska från 
och med 2030 (EU-kommissionen, 2020a). Dessa 
prognoser tar dock ingen hänsyn till framtida migration 
som kan följa av till exempel klimatförändringar.

Historiskt sett har BNP-tillväxt ofta sammanfallit 
med minskad befolkningstillväxt. Vanligen börjar den 
demografiska övergången med en minskad dödlighet 
när levnadsstandarden ökar, vilket initialt leder till ökad 
befolkning. En motsvarande minskning av födelsetalen 
brukar ske med en eller ett par generationers 
eftersläpning. Varför födelsetalen minskar kan inte 
förklaras med entydiga kausala samband även om  
ökad utbildningsnivå och minskad spädbarnsdödlighet 
ibland lyfts fram som förklaringar, tillsammans med 
sociala normer.

5.3.4  Befolkningsfrågan
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Om vi kan återvinna material och byta ut fossila 
bränslen mot förnybar energi så minskar behovet av 
materialutvinning och utsläppen av koldioxid. I den 
cirkulära ekonomin stannar varorna kvar så länge som 
möjligt i det ekonomiska kretsloppet även efter att 
de använts – genom återanvändning, reparation eller 
återvinning av material. I delningsekonomin kan fler 
användare tillgodogöra sig samma varor genom olika 
typer av samutnyttjande – som bilpooler, klädbibliotek 
och uthyrningstjänster. På senare år har kostnaden för 
förnybar energi minskat kraftigt och är i genomsnitt 
billigare att investera i än fossila kraftkällor. De som 
förespråkar ”grön tillväxt” sätter stor tilltro till en fortsatt 
utveckling av cirkulär ekonomi och förnybar energi.

Den cirkulära ekonomin har dock stora begränsningar. 
Större delen av materialkonsumtionen utgörs av icke-
metalliska mineraler (cement, sand mm) som främst 
används som konstruktionsmaterial, samt biomassa som 
används för livsmedel, energi och konstruktionsmaterial. 
Inom EU återvinns för närvarande omkring 9 procent 
av biomassan och 15 procent av de icke-metalliska 
mineralerna. Störst potential för återvinning har 
metallerna som år 2019 hade en återvinningsgrad 
på 24 procent inom EU. Den sammanlagda 
återvinningsgraden för alla typer av material i EU ligger 
på knappt 12 procent (EEA, 2020a). Det är klart att 
återvinningen kan öka inom vissa sektorer, men för mat, 
energi och konstruktionsmaterial kan det knappast ske i 
någon större skala.

Det finns tydligt uttalade politiska målsättningar och 
direktiv för fortsatt utbyggnad av både cirkulär ekonomi 
och förnybar energi i Sverige och EU. Enligt ett EU-
direktiv ska andelen förnybar energi inom unionen 
vara minst 32 procent av energimixen år 2030 (EU-
kommissionen, 2018). EU:s handlingsplan för cirkulär 
ekonomi räknar med att en tillämpning av cirkulära 
principer i hela ekonomin kan öka BNP-tillväxten med 

ytterligare 0,5 procent fram till 2030 och skapa omkring 
700 000 nya jobb (EU-kommissionen, 2020b). Och det 
är väl det näst sista – att strategin ska kombineras med 
tillväxt – som ger anledning till skepsis. De strategier för 
cirkulär ekonomi som existerar handlar till övervägande 
del om att öka återvinningen av resurser, men gör i 
stort sett ingenting för att minska uttaget från naturen. 
Resultatet verkar därmed bli ett totalt sett ökat utbud 
av material – det återvunna materialet adderas till det 
material som utvinns från naturen, och båda ökar.

På global nivå finns ett liknande mönster under de 
senaste decennierna inom energiområdet: förnybar 
energi ökar men fossil energi ökar ännu mer. Men 
tack vare den relativt sett större medvetenheten 
om klimatkrisen, så görs insatser för att minska 
användningen av fossila bränslen. Som komplement 
till stimulans av förnybar energi finns en politik för att 
beskatta och begränsa utsläppen av växthusgaser. 
Resultatet är att utsläppen av växthusgaser minskar 
inom EU, och även om det går alltför långsamt så 
visar detta att det finns politik som fungerar. Utan 
motsvarande strategier för minskad materialutvinning 
är det sannolikt att materialkonsumtionen kommer att 
fördubblas globalt till år 2050 och fortsätta att öka även 
inom EU.

Att sätta gränser för ekonomin har vi lyft fram som ett 
helt centralt skifte för en hållbar utveckling. För att ändå 
kunna uppnå en hygglig levnadsstandard behöver vi 
hushålla med material och energi. Cirkulär ekonomi och 
delningsekonomi är antagligen nödvändiga strategier 
för att öka tillgängligheten till resurser, om vi samtidigt 
vill leva väl inom planetens gränser. Det handlar om att 
bli mycket mer effektiva så att vi får ut mer nytta av varje 
enhet naturresurs och kWh. Men om det politiska målet 
är att även BNP ska öka så kommer rekyleffekterna att 
försvåra detta.

5.3.5  Cirkulär ekonomi och förnybar energi

De strategier för cirkulär ekonomi som existerar 
handlar till övervägande del om att öka 
återvinningen av resurser, men gör i stort sett 
ingenting för att minska uttaget från naturen.
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Genom ständigt ökande anspråk på materiell 
konsumtion tar vi oss allt längre utanför det säkra och 
rättvisa utrymmet för mänskligheten. Det finns alltjämt 
hopp om att jordens resurser ska räcka till för ett 
gott liv för alla människor samtidigt som naturen och 
ekosystemen får utrymme nog för att bevaras livskraftiga 
vid sidan av de mänskliga samhällena. Men fortsatt 
ekonomisk tillväxt i världens rika länder är av allt att 
döma svårt att förena med dessa mål. De rika ländernas 
ekonomier behöver bli bättre – men inte större.

Att leva inom planetens gränser framställs ofta som 
en enorm utmaning, och visst stämmer det att vår 
nuvarande politik och vårt nuvarande samhälle 
är mycket långt ifrån att uppnå hållbarhetsmålen. 
Samtidigt hör våra mentala begränsningar till de största 
hindren. Många människor inser att vi måste minska vårt 
resursutnyttjande och vår överkonsumtion, men de möts 
av en politik som strävar efter ständig tillväxt. Genom att 

låsa fast oss vid en sådan politik gör vi utmaningen större 
än vad den faktiskt behöver vara.

Sett från en positiv synvinkel kan vi konstatera att 
mycket av det som behöver göras redan sker – om än i 
alldeles otillräcklig utsträckning. Beprövade styrmedel 
i form av beskattning av utsläpp, villkor och regleringar 
för miljöfarlig verksamhet och skydd av värdefull natur 
behöver prioriteras mycket högre än vad som görs 
idag – men behöver inte uppfinnas från grunden. Det är 
strategier som syftar till att begränsa vår miljöpåverkan 
och de måste hamna överst på den politiska 
dagordningen.

“När människan omprövar sin ställning på jorden 
och drar sig tillbaka inom de gränser hon överskridit, 
kommer hon konstigt nog mera till sin rätt.”   
(Elin Wägner, Väckarklocka, 1941)

5.4  Man löser inte ett problem  
genom att göra det större
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