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VARFÖR EN MEDBORGARUTREDNING?
Berenike Alfvén, Eva Avner, Barbro Berg, Birgitta Hambreus,
Bo Herlin, Nina Naim, Tobias Nyholm

Det är bråttom. Men inte så bråttom att vi får offra demokratin.
Stina Oscarson i antologin ”Att slakta en guldkalv”

Vi behöver en NY berättelse för vår tid
Berättelser har följt människan och gett henne mening och sammanhang i tillvaron och
levnadsregler för relationen till omvärlden. Stora berättelser innehåller i en eller annan form
moralregler och riktlinjer för hur vi ska förhålla oss till medmänniskor och till djur och natur.
Denna förmåga att skapa och tro på gemensamma berättelser skiljer människan från andra
djur och har gjort att vi gemensamt kunnat utveckla vår teknik och vår civilisation men
samtidigt lett till att vi inte längre lever på en nivå som ligger inom gränserna för vad som är
hållbart för planeten.
Vi menar att det nu är dags att kliva in i en ny berättelse, som utgår från hur människan
uppfattar relationen mellan sig själv och resten av naturen. Från våldsamt utnyttjande till
respektfullt samarbete. Vi menar att dagens globala hot ska ses som i grunden existentiella
utmaningar – som rör de grundläggande förutsättningarna för människans tillvaro. Den nya
berättelsen bör också handla om kvalitet, inte kvantitet och om en rättvis fördelning av
planetens tillgångar.

En kris
Det vi i mänskligheten, jorden och biosfären står inför är en kris av proportioner som vi aldrig
tidigare sett under den mänskliga civilisationens historia. Under de senaste tio tusen åren har
ett tryggt klimat låtit oss lägga grunden till det civilisationsbygge och den välfärd som vi nu
åtnjuter. Ett klimat där den globala medeltemperaturen inte varierat mer än plus minus en grad
från århundrade till århundrade. Men de senaste åren har vi nu passerat denna trygga zon, och
gett oss in på okänd mark. Det råder inte heller något tvivel om att det är vi människor som
orsakat en hotfull temperaturökning genom den stora mängd växthusgaser vi fyllt vår
atmosfär med – genom kolförbränning, skogsavverkning, olämplig djurhållning m.m.
Och en kris måste mötas som en sådan. Den medför svåra utmaningar – men också oändliga
möjligheter att tänka om och prova nytt. Starka krafter är engagerade för att möta krisen,
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miljoner människor bidrar redan till en nödvändig förändring genom klimatåtgärder inom
företag och samhällen, personliga livsstilsval och genom att göra sina röster hörda. Men
krisen måste högst upp på den politiska dagordningen. Den måste vara utgångspunkten i alla
ekonomiska ställningstaganden. Den måste likaså finnas i vårt medvetande när vi som
individer gör våra val i livet. När vi vill boka en Thailandssemester, äta vår lunch eller
plantera våra grödor.
Det stora Parismötet angav tonen: den globala medeltemperaturen måste hålla sig inom 1,5–2
grader över den förindustriella nivån, vilket betyder att den fossila energiproduktionen måste
upphöra omedelbart för att hamna på 1,5. Det realistiska alternativet blir att öka
medvetenheten och göra så mycket vi kan för att inte hamna över 2 grader.
I det offentliga samtalet ifrågasätts alltför sällan tidens betoning av det kvantifierbara,
kapitalismens makt över resurser och resursfördelning och industrialismens våldsamma
framfart med natur och människor.
Vi ifrågasätter starkt den dominerande användningen av ”ekonomisk tillväxt” (ökning av
bruttonationalprodukten, BNP) som ett mått på något alltigenom önskvärt. BNP är summan
av registrerad varu- och tjänsteproduktion i ett land, oavsett hur önskvärd produktionen är.
Människans rädsla för att inte tillhöra gruppen blir en drivkraft för att konsumera, ytterligare
förstärkt av reklam. Detta gynnar den rådande diskursen om ekonomisk tillväxt som
samhällsutvecklingens motor. Kapitalägare och näringsliv blir därmed i praktiken allt värre
fiender till jorden, särskilt när utrymmet för expansion minskar. En minskning som – bl.a. av
matematiska skäl – sker överrumplande snabbt redan när knappt hälften av utrymmet för (ur
miljösynpunkt) oproblematisk expansion är förbrukat – trots att konsumtion och utsläpp
tidigare har kunnat fördubblas många gånger (vart 20:e år vid 3,5 % årlig tillväxt) utan
problem. Den gränsen har vi redan i många fall passerat, och resultatet är bland annat
klimatkatastrofer, med krig och hunger som allt vanligare konsekvenser.
En mängd vetenskapliga studier visar vidare att jämlikhet i ett samhälle är bäst för alla, också
för de privilegierade. Det finns också exempel på ekonomier som kombinerar en stark stat,
som har kontroll över kapitalet och dess fördelning, med ett näringsliv som är fritt under
demokratiska lagar. Det system, som praktiserades i Sverige fram till 1985, kunde enligt vår
mening ha utvecklats vidare. Men det privata näringslivets fortsatta expansion krävde mera
utrymme och färre inskränkningar. Vi förordar därför tuffare politiska styrmedel för att stoppa
en vildsint rövarkapitalism.

Vad bör göras?
När människan inte tar hänsyn till, eller inte begriper konsekvenserna av sitt handlande skadas
både klimatet, ekosystemen, samhällsekonomin och människors hälsa. Den för liv så
nödvändiga biologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt. Vi måste kunna försörja
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jordens befolkning utan att överskrida planetens gränser, samtidigt som vi respekterar alla
människors lika värde.
Den nya berättelse som vi behöver kliva in i måste kunna få handla om att människor tröttnar
på konsumism och våld, vill leva i fred tillsammans och börjar handla gemensamt för en
hållbar värld. Omsorgen om den natur som vi alla, människor och djur, ska leva i och av,
samt omsorgen om dem som flyr undan krig, fattigdom och nöd, formar vår berättelse.
Politikerna tvingas bli mer och mer medvetna om omfattningen av medborgarnas engagemang
i miljö- och klimatfrågor. Det är redan många som arbetar med ny teknologi och verksamheter
som kan leda till en framtid där vi håller oss inom vår planets gränser. Och vi möter ständigt
nya berättelser om samarbeten, konferenser och möten globalt–digitalt och nya samarbeten
mellan land och stad kring odling och distribution av mat etc., etc.
Överallt börjar människor försöka leva på ett hållbart sätt och vi har tillgång till beskrivningar
och sammanställningar av sådana exempel – inte minst via webben.

Vi vet och vi kan
Det är hög tid att tillämpa befintliga kunskaper om hur vi kan ta hand om det enda klot vi har
på bästa sätt. Hur vi kan energispara, ta hand om vårt avfall, skydda den biologiska
mångfalden och ekosystemtjänsterna. Livsbetingelserna byggs upp i biosfären, havet och
skogen. Det är vi i de välbeställda länderna som har ställt och ställer till med mest elände,
eftersom vi har – och konsumerar – mest. Mest flygresor, mest kött, mest saker, mest kläder,
mest energi, mest skräp, mest sopor och mest energi. Kort sagt: vi förbrukar mest av planetens
resurser. Vårt fotavtryck på jorden är störst. Vi lever i Sverige som om vi hade 3,7 jordklot.
Vi måste äta en mindre mängd kött (särskilt om det inte är ekologiskt) och lära oss mer om
hur allt levande hänger ihop.
Det är viktigt att energiproduktionen är fossilfri – men förnybar är ett bättre och tydligare krav
eftersom det utesluter kärnkraft, som inte är hållbart i längden.
Kanske har vi nu vår sista chans att stabilisera de ekosystem vi är beroende av – eller snarare:
vi kan successivt låsa upp destruktiva processer som vi själva är inlåsta i och på så sätt öka
sannolikheten för att ekosystemen, med viss hjälp, stabiliserar sig själva på ett för allt levande
någorlunda fördelaktigt sätt.
En global rörelse med stödjande nätverk för en global politisk demokrati med demokratiska
företag som är hänsynsfulla mot våra ekosystem skulle vara ett fantastiskt inslag i en ny
berättelse. Och även om den aldrig skulle förverkligas i större omfattning, kan alla försök, på
alla nivåer, att bidra till en sådan rörelse ha stor betydelse, inte minst för lokalsamhällens
resiliens (förmåga att hålla ut och motstå yttre påfrestningar) – vad som än händer globalt.
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Ett exempel på en sådan rörelse med stor potential är den som utgår från Naomi Kleins bok
”This Changes Everything” och också har skapat ”The Leap Manifesto” (”Språngmanifestet”)
som undertecknats av en mängd miljö- och rättviserörelser samt privatpersoner i Canada.
Kanske skulle liknande initiativ i andra länder, inklusive Sverige, kunna förena sig till en
global rörelse för miljörättvisa. Genom många individers och gruppers egen inre styrka skulle
den genom självförstärkande återkopplingar kunna sprida sig i världen med ökande hastighet
och på så sätt påverka det globala medvetandet och möjligheterna till strukturell förändring.
Samhällsandan har förändrats förr och det man trodde gav livsinnehåll miste sin lockelse.
Lyxkonsumtion börjar kanske bli passé. Byta, låna, reparera och underhålla är roligare och
bättre för ett hållbart samhälle. Vi måste helt enkelt ställa om. Kanske kommer vår generation
vara med om att åstadkomma en politisk ”Tipping Point”!
Även om politiker har de kunskaper som behövs för ett hållbart förhållningssätt tenderar den
enskilde politikerns möjligheter att påverka samhällsutvecklingen vara tämligen begränsad.
Denna begränsning handlar dels om att vägen till hållbarhet ser olika ut beroende på
partitillhörighet, dels om beroendet av andra politiker och partier. När forskarna inte erbjuder
enkla entydiga lösningar, försvårar det för politikerna. De kortsiktiga politiska vägvalen, den
egna politiska ideologin kan överskugga den akuta situationen för planetens ekosystem. För
ett framgångsrikt politiskt arbete, anser vi att det behövs förmåga att sätta in kunskaper i ett
större sammanhang – och vi tror att det är nödvändigt med partiöverskridande
överenskommelser. Alla fotavtryck vi gör här i vårt samhälle påverkar det globala tillståndet
och de planetära gränsvärdena. För att minska negativ påverkan på jordens tillstånd behöver
vi också agera lokalt. Handla där vi bor. Det är bråttom att göra en konsensusbaserad
gemensam analys av ekosystemens tillstånd i Sverige och i världen. En analys som grundar
sig på vetenskap och som kopplas till politiska beslut och gemensamma handlingar lokalt.
Beslut som främjar och styr mot hållbarhet kan vara kontroversiella och obekväma och
komplicera vardagen för invånarna. Det krävs då kunskaper, god kommunikationsförmåga
och mod hos dem som ska fatta besluten – men också hos oss alla, som måste vara
uppmärksamma på, och bidra till, att demokratin fungerar. Först då kan Parisavtalets luckor
fyllas igen.
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ETT SPRÅNGMANIFEST
för omsorg om jorden och om varandra*
1. Jordens resurser förbrukas och förorenas allt snabbare genom överkonsumtion och
krig, och resultatet är en chockerande ojämlikhet och och välstånd och internationellt
talat för en rättfärdig världsordning, men en stor del av vårt välstånd bygger på ett
överutnyttjande av resurser i fattigdom – även i Sverige. Vi har visserligen en tid varit
ledande i jämlikhet andra delar av världen – trots att det strider mot våra grundläggande
värderingar: hänsyn till miljön och dess levande varelser; mänskliga rättigheter för alla;
hänsynsfull frihet; jämlikhet; mångfald.

2. Sverige lever inte upp till dessa värderingar men skulle kunna göra det. Vi skulle
kunna bo i ett land som är helt försörjt av miljövänlig förnybar energi och som har
nätverk av kommunikationer och annan service tillgängliga för alla. Vård och omsorg,
både om varandra och om planeten, skulle kunna vara den snabbast växande
ekonomiska sektorn. Många fler skulle kunna ha välbetalda arbeten med färre
arbetstimmar och med gott om tid för fritidsaktiviteter, för umgänge med familj och
vänner och för att delta i samhällslivet m.m.

3. Vi vet att tiden vi har på oss för en sådan omställning är knapp. Enligt klimatforskare
är det under just detta decennium som vi måste ta de avgörande stegen för att förhindra
en katastrofal global uppvärmning. Det betyder att det inte längre räcker med små steg
för att komma dit vi måste ta oss. Vi måste ta stora språng.

4. Dessa språng måste, utan undantag, respektera alla människor som befinner sig i
landet, ett land där FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter borde kunna
iakttas och där alla borde få samma möjligheter att bidra med något värdefullt efter sina
egna förutsättningar. Av samer som fortsätter sina traditionella näringar kan vi lära oss

*”Ett språngmanifest” är en fritt tolkad, förkortad och därefter för svenska förhållanden utökad och
omarbetad version av det kanadensiska ”The Leap Manifesto” (https://leapmanifesto.org). Styckena är
numrerade för att underlätta en fortsatt diskussion av dess innehåll. Den fria tolkningen och redigeringen
har, efter diskussioner i bl.a. Medborgarutredningens studiecirkel ”Varför?”, utförts av Bo Herlin.
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mycket om hänsyn till naturen, men då bör vi, i vår tur, ta hänsyn till FN:s deklaration
om ursprungsbefolkningens rättigheter.

5. En nästan fullständig övergång till energikällor som varken tar slut eller hotar våra
ekosystem är en dröm, som nu är inom räckhåll tack vare tekniska genombrott. Redan
en bra bit före mitten av detta århundrade kan och måste vi ha en energi som är så gott
som fri från skadliga utsläpp. Vi kräver att detta skifte börjar nu.

6. Att bygga ny infrastruktur som under årtionden låser in oss i fossilutvinning och
ökade utsläpp av växthusgaser kan inte längre ursäktas. Detta måste gälla villkorslöst:
stora motorvägsbyggen och kortsiktig energiutvinning, som de flesta människor aldrig
skulle vilja bo eller vistas i närheten av, bör inte finnas någonstans överhuvudtaget
(vilket naturligtvis även gäller Vattenfalls gamla kolprojekt).

7. De nya rena energisystemen har fördelen att möjliggöra en hög grad av lokal kontroll
över energiförsörjningen, vilket minskar samhällets sårbarhet. Det handlar alltså inte
bara om andra energikällor utan också om en annan organisering. En folkrörelse för
förnybar, lokalt producerad el (och annat samhällsviktigt), där staten bidrar med
finansiering och ser till att energi och övrigt kan överföras både till och från
lokalsamhället utan problem, borde ha goda förutsättningar att växa.

8. Som alternativ till vinstdrivande privata företag, liksom också byråkratiska statsägda,
kan vi skapa företag enligt nya modeller med andra krav än främst ekonomisk tillväxt:
demokratiska företag, till exempel kooperativ, som bevarar en del av överskottet för
användning i närsamhället. Resten bör, som en form av skatt, återgå till högre nivåer i
ett demokratiskt styrt fördelningssystem, eftersom pengarna kan behövas för
”olönsamma” men ändå samhällsviktiga verksamheter, till exempel i större kooperativ
med demokratiskt valda representanter för allmänintressen.
9. Energi- och varuproduktion i en sådan ekonomi – där kärnkraft är utesluten – innebär
inte bara en fördjupad demokrati utan bidrar också till ett mera resilient (uthålligt,
motståndskraftigt och stabilt) samhälle med mindre ojämlikhet och minskade kulturella
klyftor – även med bibehållen mångfald.

10. Många kan gynnas av ett språng till en ren ekonomi. Vi vill ha ett program för att
bygga nya energieffektiva hem och energiförbättra gamla, där sedan länge försummade
områden prioriteras. Människor som tidigare missgynnats av arbetsmarknaden måste
kunna få en utbildning som är anpassad till de nya arbeten som omställningen ”skapar”.
Och de som nu arbetar i förorenande industrier bör få en särskild utbildning, som
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möjliggör fortsatt arbete i en hållbar ekonomi. Alla bör också själva kunna delta i
omställningen under demokratiska former.
11. Eftersom språnget kommer så sent måste vi investera i vår förfallna infrastruktur så
att den binder samman våra lokalsamhällen bättre och dessutom kan motstå extrema
väderhändelser. En utbyggnad och förbättring av järnvägsnätet – och låga biljettpriser –
är avgörande för att uppnå en minskad flyg- och biltrafik.

12. Ett mera ekologiskt och lokalt förankrat jord- och skogsbruk skulle minska
fossilberoendet, fungera bättre som kolsänka, mildra effekterna vid avbrott i
varuimporten och vara bättre för vår hälsa och våra vatten. Staten bör stödja
övergångar från miljöbelastande industrijordbruk till ekologiska gårdar, medan hårdare
åtgärder är nödvändiga mot mer eller mindre brottslig vinstjakt inom skogsbruk och
fiske.

13. Vi kräver ett stopp för alla handelsavtal som hindrar våra försök att bygga lokala
ekonomier, reglera aktiebolag och stoppa skadliga utvinningsprojekt. Fortfarande
aktuella är TTIP, med dess ICS (Investment Court System) som gör det möjligt för
investerare att driva rättsprocesser mot stater, CETA mellan EU och Canada, som har
ett liknande system, och TISA (Trade in Service Agreement) mellan flera länder.

14. En omställning av ekonomin så att den inte överskrider de planetära gränserna bör
omfatta en utvidgning av de sektorer som redan ger låga kolutsläpp: vård, undervisning,
socialt arbete, konstnärliga verksamheter och public service. Sådan verksamhet bidrar
till humana, resilienta samhällen – och med hänsyn till den skakiga framtid vi redan har
bundit upp oss till är det av oerhört stor betydelse att våra lokalsamhällen är så starka
som möjligt.

15. Eftersom omsorg om både människor och miljö ofta är obetalt arbete och eftersom
det kan vara så svårt att få ett lönearbete att man är tvungen att söka hjälp, vill vi ha en
omfattande debatt om allmän basinkomst, som förutom att förenkla våra
trygghetssystem skulle kunna öka tryggheten särskilt för de mest otrygga.
16. Vi anser att den nyliberala ekonomiska doktrinen med dess krav på ”sparsamhet” i
den offentliga sektorn, systematisk minskning av många verksamheter med låga utsläpp
(som vård och undervisning), indragningar av allmänna färd-medel, otaliga
privatiseringar, försämrad arbetsrätt m.m., bygger på en förlegad människosyn, där man
undervärderar betydelsen av samarbete och överskattar värdet av konkurrens utan att
bekymra sig om dess negativa konsekvenser.
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17. En sak är säker: sparsamhet och indragningar i den offentliga sektorn med
hänvisning till kostnader för arbetslösa och fattiga – när den privata sektorn är rikare än
någonsin! – är att bädda för missnöje och sociala kriser som kan göra slut på alla
drömmar om ett bättre samhälle.

18. Pengarna som behövs för den stora omställningen finns. De är i sig själva inga
materiella resurser och vi behöver bara rätt politik för att frigöra dem: som höjda
avgifter för resursuttag; progressiv kolskatt; inga subventioner för fossila bränslen;
skatt på finansiella transaktioner; höjda skatter för vinstdrivande företag och rika; färre
möjligheter till ”skatteflykt”; minskade militärutgifter – och omställning av försvaret
till bättre katastrofberedskap och konflikthantering, medan avtal som kan bidra till en
hotfull militär upprustning ses över och förhoppningsvis avslutas.

19. Nästan allt som vi utsätter våra komplicerade system för har biverkningar som är
mer eller mindre oförutsedda och ofta oönskade. Det är därför viktigt att utveckla och
sprida kunskaper om hur ”allt hänger ihop”: till exempel om samband mellan sociala,
ekonomiska och ekologiska processer som kan vara avgörande för vår överlevnad. Vi
uppmanar därför alla politiker, från de lägsta nivåerna och uppåt, att ordna – och delta i
– diskussioner med medborgarna om vad som kan göras på alla nivåer för att bidra till
ett språng mot en för oss alla mera hållbar situation.
20. Ett sådant – välinformerat – ”uppvaknande underifrån” skulle också innebära ett
återupplivande av demokratin på alla nivåer och en övergång till ett mera trovärdigt och
pålitligt system, där varje röst räknas och pengar från privat företagsamhet inte bidrar
till politiska kampanjer.

21. Vi uppmanar alla, som har goda ekonomiska eller politiska möjligheter, att inte bara
erkänna att en omställning för miljörättvisa är mycket brådskande, utan också efter
bästa förmåga bidra till den, även internationellt. Detta är en medmänsklig skyldighet
gentemot alla dem som ”västvärldens” ekonomiska och politiska makthavare mer eller
mindre medvetet har utnyttjat så att de själva har fått en mycket hög levnadsstandard –
samtidigt som de i mindre omfattning har ”delat med sig” så att det stora flertalet av oss
har fått ganska goda materiella villkor. En rättvis omställning måste gynna dem som
fortfarande lider på grund av detta och också har rätt till en ljus och säker framtid.
Nu behövs det mod och hopp
– och ett språng!

Bo Herlin
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VÅR LIVSSTIL
En livsviktig betraktelse
Bo Franzén (cirkelledare), David Jacobsson (bitr. cirkelledare), Gerd Johnsson-Latham (repr.
redaktionsgruppen), Inger Lindberg (bitr. repr. redaktionsgruppen), Waldemar Bergström,
Leif Hultgren, Kerstin Lönngren, Lena Pårup, Christine Stenderup, BirGitta Tornérhielm,
Mona Welin

Förord
Denna text beskriver hur värderingar, sociala konventioner, syn på livskvalitet, språk liksom
också vår egen hjärnas begränsningar i fråga om helhetstänkande präglar våra i många
avseenden ohållbara livsstilar och konsumtionsmönster. Men texterna pekar också på möjliga
lösningar och en ny färdriktning för en hållbar livsstil. Här är för oss frågor om rättvisa och
ansvar helt centrala.
Fokus ligger på Sverige, men texten betonar genomgående ett globalt perspektiv, och den rika
världens ansvar. En grundläggande ambition har varit att uppdatera frågor om
konsumtionsmönster och strukturella hinder, peka på de stora förskjutningar som ägt rum från
offentlig konsumtion till alltmer privat och hur det inneburit ökade utsläpp. Vi skriver om
både problem och möjligheter inom de stora områdena för konsumtion som brukar
sammanfattas i frågor om bilen, biffen och bostaden och om hur vi bör agera, både
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gemensamt och som individer. Dessutom har vi gett förhållandevis stort utrymme åt frågor
som rör hur våra värderingar, livsstilar och konsumtionsvanor formas – och hur de kan
förändras med ökad insikt, kunskap och samhällsstyrning. Syftet med detta grepp har varit att
se hur vi bättre på ett genomgripande plan bättre kan förstå och förhålla oss till vad som
händer med klimat, miljö – och oss själva – och agera och staka ut en ny hållbar färdriktning.

Inledning
Det globala klimatavtalet från COP21 är klart i sitt första steg och utgör en milstolpe för det
globala samarbetet i klimatfrågan. Ingen tid får gå förlorad och här i Sverige bör vi gå före i
omställningen till ett rättvist och uthålligt energisystem, inte minst när det gäller vår livsstil.
Medborgarutredning utgör en viktig del i det klimatarbete som ska leda till förverkligandet av
klimatavtalets mål.
Våra livsstilar i Sverige präglas av att vi utgör en del av den rika världen, mätt i BNP och
köpkraft, som i sin tur bara omfattar ca 1/7 av jordens befolkning. Här har vi under lång tid
dragit det längsta strået när det gäller utnyttjandet av världens naturresurser. Det har bland
annat resulterat i höga koldioxidutsläpp och en ohållbar konsumtion som idag äventyrar
planetens fortlevnad. Vi tar för oss mer än vad naturen tål och lever och konsumerar som om
vi hade flera jordklot när vi faktiskt bara har ett. Det är alltså hög tid att granska vår livsstil
och inse att vi kan avvara mycket materiellt utan att göra avkall på våra viktigaste behov och
vår välfärd. Detta är vårt ansvar såväl inför oss själva och resten av mänskligheten och inte
minst inför kommande generationer.
Vår planet har begränsade resurser som håller på att utarmas och vi måste därför hitta en
balans mellan goda, rättvisa livsvillkor och en hållbar användning av jordens ekosystem.
Jorden är vårt hem och liksom andra arter har vi som uppgift att överleva och ge upphov till
nytt liv.
En analys av klimatfrågorna måste alltså även kritiskt granska de ideologier, ekonomiska
intressen, politiska val, maktstrukturer och maktrelationer som direkt eller indirekt leder till
att uppmuntra och upprätthålla en livsstil som går stick i stäv med främjandet av global
rättvisa och en omställning till en hållbar samhällsutveckling. Den fortsatta diskussionen
måste därför fokusera på en djupare analys av klimatfrågorna med siktet inställt på en
mänskligare och mer realistisk verklighetsuppfattning som kan lägga grunden för nya
gemensamma värderingar kring livskvalitet och global rättvisa. Det handlar alltså inte bara
om att bli ”klimatsmarta”. Läget förutsätter snarare en ny livsstil och livsåskådning som
omfattar en omtanke om allt levande; alla människor, djur, växter har samma rätt att leva och
utvecklas utifrån sin egen potential.

Rättvisa och ansvar
De livsstilar som idag är tongivande, i Sverige såväl som globalt, tyder på att vi har frikopplat
oss från naturen och blundar för den livsuppehållande roll som planetens ekosystem spelar för
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vår överlevnad. Som bland andra forskaren Karin Bradley på KTH visat, är denna situation
inte bara ohållbar utan också djupt oetisk då det i stor utsträckning är fattiga människor som
bär kostnaderna för rika människors ohållbara livsstilar. Det gäller exempelvis människor som
lever vid soptippar eller på marker som hotas av stigande havsnivåer liksom Sydostasiens
textilarbeterskor och alla andra lågavlönade, som förser den rika västvärlden med billiga
kläder och andra konsumtionsvaror. Det gäller även människor i områden som drabbats av
väpnade konflikter som bottnar i illegal exploatering av sällsynta mineraler.
Men individers fattigdom och utsatthet bottnar i frågor om makt som tar sig olika uttryck och slår
olika hårt mot olika grupper (se Gerd Johnsson-Latham, i Avner m.fl. ”Att slakta en guldkalv”). Från
födseln ges till exempel flickor och pojkar i samhällen världen över olika uppsättningar av rättigheter,
vilket präglar individers möjligheter att välja livsstilar. Även klasstillhörighet, hudfärg, sexuell
läggning, livsåskådning, etnisk bakgrund och funktionshinder är faktorer som starkt påverkar
människors livsvillkor världen över. För att främja hållbar utveckling krävs alltså även kraftfulla
åtgärder mot olika typer av särbehandling och diskriminering. Det gäller både i rika länder som under
decennier etablerat globala livsstilsmönster och i utvecklingsländer som anammat vårt sätt att leva.
Även om vi i Sverige, kvinnor såväl som män, tillhör den rikaste miljarden på klotet är det stora
skillnader på vår konsumtion; många förbrukar ohållbart mycket och de allra fattigaste (mest kvinnor)
ohållbart lite. Inom varje enskild samhällsgrupp förfogar män över mer resurser än kvinnor, och män
har också som grupp mer ohållbara konsumtionsmönster. Utifrån ett könsperspektiv kan man också
notera hur man i olika modeller för hållbar utveckling ofta lägger fokus på teknik och på män som
problemlösare i hantering av frågor om klimatförändringar och miljö medan däremot frågor som rör
social och fördelningsmässig hållbarhet ges begränsad uppmärksamhet.

Klimatproblemen orsakas alltså inte på samma sätt av ”alla”, utan mest av de allra rikaste
globalt sett som med sin makt över och påverkan på naturen utgör ett hot mot sin egen och
jordens överlevnad.
En ny färdriktning kan ge oss instrument att motverka klimathot och brist på jämställdhet men
också att bekämpa fattigdom och förhindra att jordens gemensamma resurser exploateras av
en minoritet i den rika världen genom en ohållbar livsstil och konsumtion. Sverige skulle
kunna bli ett föregångsland i utvecklingen av en jämställd och hållbar ekonomi. Vi kan ta
fasta på bl.a. den ekonomiskt inriktade Sternrapporten [1] men också ta oss an makt- och
fördelningsfrågor. Vi kan börja tillämpa principen att förorenaren betalar och belysa i hur
olika grad män och kvinnor (och givetvis rika och fattiga) förorsakar respektive drabbas av
luftföroreningar, klimatförsämringar, stress och våld. En ny färdriktning ställer både krav på
samhället som helhet, nationellt som på kommunnivå och lokalt, och dessutom på enskilda
individer.

Strukturella hinder och möjligheter
Det finns idag en rad strukturella hinder för en hållbar utveckling som fråntar individen
möjligheter att göra hållbara val samtidigt som klimathoten förvärras. Bara på ett par
decennier har det som bl a Christer Sanne visat skett en stor förskjutning från investeringar i
offentliga tjänster som rör vård skola och omsorg och en välfärd med få växthusgasutsläpp till
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en kraftigt ökad privatkonsumtion med bl.a. mer resande, större bostäder, mer köttkonsumtion
mm som innebär kraftigt ökade utsläpp. Parallellt med denna förskjutning mot mer ohållbara
konsumtionsmönster har det lagts ett allt större ansvar på individer att handla ekologiskt –
trots att de övergripande strukturerna och en stark betoning av marknadskrafterna främjar och
gynnar ohållbar konsumtion och slit-och-släng.
För att individer ska kunna göra hållbara val och agera hållbart krävs att det t ex finns reella
möjligheter till hållbart resande och boende. Detta innebär att investeringar måste göras i en
kollektivtrafik som både är väl utbyggd och inte alltför dyr, som kan utgöra ett alternativ till
bilar som förorsakar större utsläpp. Det behövs också stora statliga och kommunala
investeringar som kan säkra ett hållbart boende, och möta såväl kortsiktiga mål som
långsiktiga mål. Detta kräver massiva satsningar på forskning och teknikutveckling,
För att säkra hållbarhet krävs också en rad finansiella åtgärder i form av ekonomiska
incitament för gröna investeringar liksom införandet av avgifter och skatter på utsläpp. Om
principen att förorenaren betalar skulle tillämpas fullt ut skulle betydande medel kunna göras
tillgängliga för att finansiera de omfattande satsningar som behövs för en verklig grön
omställning.
För att nå de mål som satts upp i bl a Parisavtalet 2016. kan det också vara nödvändigt att med
hjälp av lagstiftning minska utsläpp och säkra hållbar utveckling
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Mentala hinder – men också möjligheter
Trots att forskarna betonar vikten av kraftfulla och snabba åtgärder för att försöka begränsa
klimatförändringarna tycks det vara svårt att få människor att ta till sig denna information och
genom sin livsstil bidra till att göra något åt saken. Men eftersom förändringarna är helt
nödvändiga måste samhället omformas medan vi fortfarande har chansen att styra
utvecklingen. Hur kommer det sig då att vi förhåller oss så passiva och avvaktande inför detta
allvarliga hot mot vår existens? Enligt psykologisk forskning, kan vår rädsla för förändring
utgöra ett stort hinder för omställningen till en mer hållbar livsstil. Att förlora den status,
bekvämlighet och livskvalitet som man upplever med sin nuvarande livsstil kan upplevas som
mycket hotfullt. Så kallad förlustaversion – att vara rädd för att förlora något - är något djupt
rotat hos människan, även då rädslan inte är rationell. Som människor är vi därför mer
benägna att undvika förluster än att nå potentiella vinster, vilket påverkar vårt beslutsfattande.
Vissa forskare menar att en vinst behöver vara dubbelt så stor som en förlust, för att man ska
välja vinsten. En svensk studie [2] har till exempel visat att skattebetalare som fått besked om
att de får restskatt är mer benägna att göra avdrag på deklarationen än andra.
En av anledningarna till att människor förtränger klimathotet är att det får många att känna
skuld, inte minst gentemot människor i fattigare länder men också stark rädsla för vad som
ska hända egna barn och barnbarn i framtiden. Att förminska eller förneka är en vanlig
försvarsmekanism att ta till för motverka obehagliga känslor. Känslor av rädsla, hjälplöshet
och skuld kan enligt sociologen Kari Marie Norgaard [3], som forskat kring hur allmänheten
uppfattar klimathotet, bidra till att människor väljer att blunda för problemen med
klimatförändringarna i stället för att ta till sig forskarnas slutsatser och förändra sin livsstil.
Men alla känner inte rädsla och obehag inför omställningen, utan har på många sätt redan
ställt om genom att prioritera, tänka positivt och använda sig av olika hjälpmedel som till
exempel ”Klimatkontot” [4], ett nätbaserat test som gör det möjligt att avläsa sitt personliga
klimatavtryck baserat på sin livsstil och visa att man är på rätt väg. Precis som när man
försöker gå ner i vikt är det viktigt att fokusera på förbättringar och inte låta sig avskräckas av
hur långt man är från idealet. I ett större perspektiv handlar det ju även här om en nedbantning
till idealvikten, det vill säga ett enda jordklot!
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Vanliga skäl som används för att slippa ändra sitt levnadssätt
Den kanadensiska psykologiprofessorn Robert Gifford vid University of Victoria har identifierat ett
antal vanliga skäl som används för att slippa ändra sitt levnadssätt och listar bland annat följande:
Konkurrerande mål
• ”Jag vet att jag borde ändra mitt beteende, men först måste jag skaffa ett jobb, gå till gymmet
och ta barnen till fotbollsträningen. Jag tar tag i det här i morgon i stället.”
Täckmantel
• ”Jag återvinner soporna, så jag gör minsann redan mitt för miljön.”
Känslomässigt bedövad
• ”Visst, jag har hört talas om klimatförändringar, men vem orkar bry sig?”
Värnar om frihet
• ”Vi lever i ett fritt land och jag kan köra min Hummer om jag vill.”
Orättvisa

• ”Varför ska jag trängas med svettiga människor på bussen när chefen kör sin luftkonditionerade
SUV till jobbet?”
Maktlöshet
• ”Vad jag än gör så är det bara en droppe i havet.”
Överdriven optimism
• ”Det kommer att ordna sig till slut. Vetenskapen hittar någon smart lösning, så jag behöver inte
engagera mig i detta.”
(Citerat ur Anna Lagerblad 2 dec, 2010 Svd)

Även om det givetvis är viktigt att våga stå för en hållbar livsstil och försöka vara ett gott
exempel för sin omgivning, finns det en risk för att de redan övertygade i sin iver ”skrämmer
bort” människor som ännu inte har insett nödvändigheten av denna förändring. Ett
konstruktivt sätt att hantera och kanalisera den ångest som klimathotet kan ge upphov till hos
många människor är som psykologen och psykoterapeuten Görel Hedtjärn påpekat, att låta
den bli en drivkraft till personligt engagemang i klimatfrågan. Genom att träffa andra
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engagerade i frågan och tillsammans försöka bidra till en omställning stärks också tilltron till
andra människor och hoppet om att en förändring är möjlig [5].

En ökad medvetenhet om behovet av en omställning till en hållbar livsstil kan skapas redan i
skolåldern till exempel genom att införa ämnet livskunskap [6] med ett väl genomtänkt
kursinnehåll med fokus på existentiella och etiska frågor och människans livsvillkor. Här kan
utrymme ges till utveckling av social och emotionell kompetens, empati, medkänsla,
eftertanke och reflektion över människans ansvar inför sig själv och sina medmänniskor
liksom för allt levande och för naturen. Här kan eleverna komma i kontakt med olika tekniker
för att uppnå koncentration och en högre närvaro i nuet, stimuleras till eftertänksamhet och
kritiskt reflektion över egna och andras handlande och viktiga värden i livet. Ämnet kan
förutom klimatfrågor bl.a. omfatta frågor kring värdegrund, vårt förhållande till naturen,
global rättvisa, etik på sociala medier, reklamens roll i samhället m.m. Idrott och rörelse varje
dag – gärna ute i naturen - och träning av uppmärksamhet med alla sinnen främjar också
balans mellan kropp själ så att eleverna mår bra och kan hantera aggressioner och stress.
Livskunskap är ett ämne som visserligen redan har införts på många skolor men borde vara
obligatoriskt redan i grundskolan.
Eftersom vår hjärna programmerats för överlevnad i en helt annan värld än den vi lever i
måste vi ibland lura hjärnan för att den ska kunna hantera problem av det slag klimathotet
ställer oss inför. I stället för att bara lita till det snabba, intuitiva systemet och vad vi ”känner”
är rätt eller fel måste vi slå på det långsamma mer rationella systemet för att fatta rätt beslut
inför denna typ av nya och komplexa problem. Förutfattade meningar kan vara mycket svåra
att rubba eftersom de i grunden är /intuitiva och känslomässiga. Utan reflektion och analys tar
vi ofta bara till oss fakta i den mån de stödjer vår sak. Obekväma fakta tenderar däremot att
”rationaliseras” bort eftersom det kan innebära en konflikt om vi känner för att göra på ett sätt
men måste inse att vi bör handla på ett annat [7].

Språk och kommunikation
Språket speglar tid och världsbild
Språket formar och formas av verkligheten och påverkar också vårt sätt att tänka och uppleva
världen. Genom att studera de nyordslistor som Språkrådet varje år publicerar över nya ord
och ord som ökat i användning i media under ett år, inser man hur mycket språket avspeglar
det som händer i tiden. Nya fenomen kräver nya ord och i nyordlistan för 2007 får
klimatfrågorna sitt stora genombrott med inte mindre än 10 nyord med förledet klimat- (som
t.ex. klimatlarm, klimatmat, klimatvänlig, klimatsmart, klimatångest, klimatsäkra). 2012 var
det dags för räckvidsångest (rädsla och obehagskänslor hos elbilsförare orsakade av
möjligheten att batteriet laddas ur och bilen stannar innan de är framme) och 2013 för
fäbodifiering (trend där storföretag marknadsför masstillverkade produkter som småskaliga,
närproducerade) och köttskatt och 2014 för nerväxt.
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Begreppet hållbar utveckling har däremot en längre historia och slog igenom i samband med
Brundlandrapporten 1987 där definitionen ”Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” fastslogs. I
traditionella samhällena i gamla tider har behovet av en särskild beteckning för ett sådant
samhälle inte varit lika påkallat eftersom dessa samhällen till skillnad från dagens samhällen i
västvärldens oftast var uthålliga och cirkulära till sin natur (se Sundqvist, 2010).
Samtidigt som språket är funktionellt i den meningen att det ger oss verktyg att kommunicera
i en mängd olika syften, kan det också på ett medvetet men kanske ofta kamouflerat sätt
användas i syfte att förmedla en viss värdering eller världsbild och utöva påverkan i en
särskild riktning som till exempel i reklam eller politiska texter och uttalanden. Det kan
handla om att myndigheter, politiker eller företag vill få acceptans för beslut och åtgärder eller
mildra en negativ klang som en term har fått som när kalhyggen blir föryngringsytor,
genmanipulation blir genmodifiering och exploatering blir utvinning. Så kan också vissa ord
och begrepp som självklart haft en positiv klang få en mer negativ klang när tiderna förändras.
Ett exempel är begreppet tillväxt som ur klimatsynpunkt för många tappat sina positiva
associationer. Dessutom tolkas ord ofta på olika sätt av olika individer och grupper. Kanske
ger också ordet livsstil, rubriken för denna text, för en del associationer till modetrender
snarare än livsmönster. Många ord kan få nya betydelser som helt konkurrerar ut etablerade
betydelser av orden, en utveckling som ofta börjar bland yngre språkbrukare och sedan
successivt sprider sig. Uttryck som häftiga skyfall och grymma strider har med stor
sannolikhet olika innebörd för en tonåring och en pensionär. För övrigt går det mode och
trender också i språket vilket är särskilt tydligt i reklamvärlden där man i takt med att
klimatfrågor får allt större aktualitet i samhällsdebatten lanserar allt fler produkter som
ekologiska, hållbara eller miljövänliga utan att det kanske alltid finns täckning för sådana
epitet.
Men det är inte bara genom ordval man kan påverka den bild av verkligheten man vill
förmedla. Genom val av passiva konstruktioner kan man på ett effektivt osynliggöra aktörerna
bakom olika handlingar och framställa till exempel klimatförändringar som distanserade från
eller oberoende av mänsklig inblandning. När man talar om miljögifter som sprids genom
avrinning eller floder som förorenas genom utsläpp förmedlas en bild av naturliga och
oundvikliga förlopp utan mänsklig inblandning när det i själva verket handlar om
dräneringsvatten/dagvatten från jordbruk, skogsbruk, städer och vägar som människor genom
ovarsam och oansvarig hantering tillåtit förorena vattendrag.
Massmedias roll
Massmedia och god journalistik är en viktig förutsättning för att vår demokrati skall fungera
som genom att informera om samhällsutvecklingen kan avslöja och därmed bidra till att
påverka och förhindra maktmissbruk, sociala missförhållanden, korruption och nepotism. Idag
påverkas nyhetsflödet även i hög grad av sociala medier vars genomslagskraft inte bara
utnyttjas av privatpersoner utan även av t.ex. politiker, myndigheter och företag. Detta bidrar
till att ge fler människor möjlighet att utrycka sina åsikter och förmedla information men för
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samtidigt med sig problem med att sovra i informationen och verifiera sanningshalten i
innehållet.
Det ökade informationsutbudet har varit en bidragande orsak till att i synnerhet de
traditionella medierna blivit mer och mer beroende av reklamintäkter vilket kan utgöra ett hot
mot en oberoende rapportering, fri från privata intressen. Privatägda tidningar är beroende av
vinst, vilket ytterst kan begränsa de anställda journalisternas handlingsutrymme och påverka
deras självständiga bevakning i den mån de är underställda chefers och uppdragsgivares
beslut. Ett fokus på långsamma processer och stora komplexa samhällsfrågor som
klimatförändringarnas globala påverkan får ofta gevika för mer triviala och omedelbart
säljande rubriker om kändisar och den senaste bilmodellen.
Journalister har ett stort ansvar och kan med subtila språkliga medel och vinklade budskap på
ett avgörande sätt påverka för opinionsbildningen i klimatfrågorna. För en saklig och korrekt
behandling av klimatfrågorna krävs också kunskap och kritisk källgranskning. Trots att
effekterna av klimatförändringarna blir allt tydligare och trots tillgången till ett massivt
forskningsunderlag som visar att klimatförändringarna huvudsakligen orsakas av mänsklig
aktivitet, ser vi fortsatt rubriker som avfärdar klimathoten och framställer dem som överdrivna
eller till och med en bluff. Enligt en enkätundersökning gjord av SVT är forskarna också
missnöjda med medias hantering av klimatfrågan under senare tid. Två av tre forskare anser
att till exempel att medierna överdrivit i rapporteringen om ”climategate” och de mindre
felaktigheter som upptäckts i IPCC:s rapport [8].
Massmedia framställer, menar forskarna, inte sällan klimatforskningen som en fråga om
åsikter, när det egentligen handlar om vetenskap och talar gärna om att ”båda sidor” ska ges
samma utrymme, när den ena sidan i själva verket representerar 97 procent av klimatforskarna
och är än mer dominerande när det gäller publicerade forskningsresultat [9]. Långsamt har
man dock, inte minst inför och i samband med Klimatmötet i Paris COP21, kunnat iaktta ett
ökat intresse för klimatfrågorna i media som förhoppningsvis kommer att bestå även efter
mötet.
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Livskvalitet
”Den som vill försöka bli lycklig skall inte lägga an på att öka sina tillgångar utan på att
begränsa sina krav” (Platon).
Livskvalitet – ett relativt begrepp
Livskvalitet kan användas som ett övergripande begrepp, som täcker livets grundläggande
behov hos allt levande (jfr. Maslows behovstrappa). Men livskvalitet är ett subjektivt begrepp
och handlar om individens egen upplevelse av de värden som livet och tillvaron kan ge
snarare än ett objektivt mått på hälsa, välstånd, sociala relationer och andra faktorer som kan
påverka i vilken utsträckning livet upplevs som meningsfullt för individen [10].
Det betyder att man kan värdera sin livskvalitet på olika sätt i olika skeenden i livet och under
olika förutsättningar men också beroende på tidigare erfarenheter och framtida utsikter för en
förbättrad eller försämrad livskvalitet. Många tycks vara beredda att ändra sin livsstil men
bara under förutsättning att andra gör detsamma och att fördelningen av bördorna blir
någorlunda rättvis vilket kräver politiska beslut och starka styrmedel. De stora
livsstilsförändringar som beredskapstiden under andra världskriget medförde för människor i
Sverige till följd av ransonering av livsmedel, bränsle och andra omständigheter är ett tydligt
exempel på detta. En minskad konsumtion skulle säkert påverka nutidens människors
upplevelse av livskvalitet på mycket olika sätt. På teoretisk grund kan vi dock anta att vi
mycket väl skulle anpassa oss till en sådan förändring och att vår livskvalitet på sikt alltså inte
skulle påverkas negativt. Speciellt om förändringen sker frivilligt och inte genom tvång och
politiska beslut. Vi vet att sambandet mellan inkomst och lycka är svagt vid högre inkomster.
Detta anses ibland även tyda på att sambandet mellan konsumtion och lycka också är svagt
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under samma förutsättningar. Förutsatt att man uppnått viss materiell nivå har en ökad
konsumtion därför förmodligen en mycket marginell betydelse för individens livskvalitet.
Samtidigt upplever människor givetvis värdet av materiella tillgångar på högst olika sätt. Den
mer materialistiskt lagda konsumerar mera varor medan andra kanske värderar upplevelser
eller engagemang i välgörenhet och ideella organisationer högre. Det är dock inte givet att
konsumtion av varor självklart utgör ett större klimathot än konsumtion av upplevelser då
många upplevelser ofta är förknippade med långväga bil- och flygresor. Det betyder
naturligtvis inte heller att en idealistisk lagd individ trots ett starkt miljöengagemang
nödvändigtvis lämnar mindre ekologiska fotavtryck än en mer materialiskt inriktad individ (se
Brülde, 2015). Forskning har dock har visat att upplevelsekonsumtion kan ha både starkare
och mer långvarig effekt på välbefinnandet än varukonsumtion.
Sambanden mellan välbefinnande och klimatbelastning har nyligen analyserats i en studie
baserad på data från 1.000 personer i Västra Götalandsregionen [11] där klimatbelastningen
mättes i termer av utsläppsområdena transporter, värme, el, mat och övrig konsumtion.
Subjektivt välbefinnande mättes som en kombination av hur nöjdindividen var med livet i sin
helhet och hur bra man mådde i allmänhet. Resultaten visar att skillnaderna i välbefinnande
mellan grupper med höga och låga utsläppsnivåer var mycket små med undantag av den
grupp som hade den lägsta utsläppsnivån som också visade sig ha högst andel arbetslösa och
sjukskrivna, faktorer som i tidigare studier visat sig ha stor betydelse för människors
välbefinnande, inkomst och därmed klimatpåverkan. Faktorer som genom ytterligare analyser
visade sig ge skillnader på välbefinnandet var:






att ha ett arbete,
att ha en partner,
god hälsa,
låg tidspress, samt
möjlighet att ägna mycket tid åt familj och vänner.

Faktorer som däremot inte gav några skillnader för välbefinnande var:





flygresande (antal flygningar per år),
rött kött (antal mål per vecka),
bilkörande utöver arbetspendling (km/år), samt
bostadsyta (kvadratmeter per person).

Klimatomställningen kommer med all säkerhet att kräva livsstilsförändringar, men inte
nödvändigtvis till priset av minskad livskvalitet. Många av de förändringar som omställningen
för med sig kan i stället påverka vår livskvalitet positivt. Individens acceptans för de
livsstilsförändringar som krävs och de styrmedel som olika aktörer inför för att klimatmålen
ska kunna uppnås är dock beroende av en kunskapsbaserad diskussion om hur målen kan nås
och vad omställningen kan tänkas få för konsekvenser för samhället såväl som för individen.
Forskning tyder till exempel på att sambandet mellan privat konsumtion och välbefinnande är
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svagt i rika samhällen medan tidspress, stress och långa pendlingsresor påverkar livskvaliteten
negativt. En hållbar livsstil kan alltså uppnås genom samhällsförändringar som leder till såväl
hög livskvalitet som minskade utsläpp.
Stress och ohälsa
Dagens livsstilar, som för många innebär stor press i arbetslivet, skapar ohälsa, ofta i form av
utbrändhet och utmattningssyndrom. Drabbas värst gör de som arbetar för mycket, de som
arbetar under stor tidspress och snäva tidsramar men också de som ofrivilligt helt saknar
arbete. Om inga åtgärder vidtas kommer detta problem att öka med mycket lidande för
individerna och förluster för samhället som resultat. Här måste arbetsgivarna tvingas att ta ett
betydligt större ansvar. Åtgärder för en rimligare arbetsdelning kombinerat med en ökad
kunskap hos såväl arbetsgivare som arbetstagare om riskerna för utbränning och hur den kan
undvikas kan stoppa den trenden. Här finns även webb-baserade verktyg till hjälp för att så
tidigt som möjligt uppmärksamma arbetsrelaterad stress (t ex HealthWatch) så att åtgärder
kan vidtas. Ju större arbetspress vi upplever desto mindre kraft får vi kvar till en aktiv och
meningsfull fritid. I stället lockar passiv konsumtion av verklighetsflykt genom TV-serier,
dokusåpor och datorspel.
I den digitala revolutionens tecken har TV ersatts av smartphones och datorer. Det finns givetvis
många fördelar som t.ex. att kunna göra sina bankärenden, titta på nyheter eller spela på din mobil
under den kanske långa resan till och från arbetet/skolan men du avskärmar dig från dina
medpassagerare (dvs. brister i uppmärksamhet). Vi befinner oss i den virtuella verkligheten, där vi
alltid är uppkopplade och känner krav på ständig tillgänglighet. I Sverige sker digital konsumtion i
snitt 3 ½ timmar per dag bland unga och mer än 2 timmar för hela befolkningen (Nordicoms
mediebarometer). I snitt kollar man den 221 gånger per dag. Gränser suddas ut mellan natt och dag,
fritid och arbete, då de virtuella världarna alltid finns tillgängliga. Det digitala beroendet ersätter ofta
det fysiska mötet, som är så viktigt för människans välmående. Hur kommer det att påverka oss i det
långa loppet?

Människor i den rika delen av världen, som betonar betydelsen av valmöjligheter, beter sig i
praktiken som om det enda möjliga valet är stressiga arbeten, ett komplicerat pusslande med
att kombinera jobb och familjeliv och en hög resurs- och energislukande materiell konsumtion
som ska dämpa stressen. I själva verket finns det förstås också alternativ och hållbara
välfärdsvägar med fokus på ett bra liv genom insatser för att angripa förtryck, våld, bristande
rättigheter och diskriminering och den fattigdom som ofta särskilt begränsar kvinnors och
barns livskvalitet. Vi behöver också ta oss mer tid till reflektion och eftertanke och oftare
stänga av mobilen/datorn och bara glädjas åt livet, årstidsväxlingarna, stjärnhimlen och andra
naturliga fenomen. En mycket stor andel av dagens miljöproblem har uppkommit som
bieffekt av den samtida uppfattningen att vi har ont om tid. Tiden går som bekant vare sig vi
vill eller inte och kan varken sparas eller slösas [12]. i många världsreligioner har man en
cirkulär tidsuppfattning med den grundläggande tanken om alltings återkomst, som dygnets
tider och årstidernas växling. Detta gäller även synen på livet som efter döden antogs fortsätta
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i ett annat liv. Kristendomen medförde i Europa en syn på livet som ändligt med en början
och ett definitivt slut, vilket naturligtvis påverkat vår syn på tiden som linjär förgänglig och
ändlig.
Vi påverkas naturligtvis också av att leva i en kortsiktig ekonomi (”kvartalsekonomi”), med
förväntningar om snabba resultat och orealistiskt höga vinster. Människan som inte har
sinnen för att uppleva långa tidscykler har också problem att tänka i långsiktiga mål.
I fattiga samhällen där man ofta arbetar hårt men utan någon känsla av att tiden är knapp eller
att man noga måste hålla reda på tiden medan man i rika länder har ett mer utpräglat
tidsmedvetande och ofta ondgör sig allt mer över klockvälde och stress, vilket ges en genial
skildring i boken ”Momo eller kampen om tiden” (se Michael Ende). Den tidsstress vi lever
under är till stor del genererad av vår konsumtionsvolym då mycket tid går åt till konsumtion
och till att ha koll på nya produkter medan allt mindre tid går åt till att planera och tänka
igenom varje inköp, vilket leder till dåliga konsumentbeslut och fler impulsköp.

Kvinnor världen över lever längre än män, men har större ohälsa genom våld, oro, stress och
ångest, bl.a. relaterad till dålig ekonomi och ansvar för andra människor. Enligt en omfattande
WHO-rapport 2009 om kvinnors hälsa förklaras mäns kortare livslängd av våld, självmord,
missbruk och risktagande, bl a i trafiken, vilket kan relateras till mäns livsstilar. Män påverkas
ofta av orimliga och osunda krav på mansrollen som drastiskt kan förkorta livslängden. En
förändrad och mindre ”machobetonad” och våldsam syn på manlighet skulle således
väsentligt kunna förlänga mäns liv och därmed förbättra livsvillkoren även för kvinnor och
barn. I Sverige har stress och psykisk ohälsa ökat bland många kvinnor, särskilt bland unga
flickor. Ohälsan bland äldre lågutbildade kvinnor har bland annat att göra med nedskärningar
och ökad press i arbetslivet på grund av minskade skatteintäkter och begränsade resurser för
offentlig verksamhet. Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande men försummat
folkhälsoproblem som drabbar var tredje kvinna och flicka globalt. Att motverka våldet är
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därmed avgörande för att förbättra människors vardag och livskvalitet och centralt för hållbar
mänsklig utveckling.
I en stor internationell forskningsrapport som redovisas i Lancet beskrivs konsekvenserna av
klimatförändringarna så allvarliga att de hotar att underminera de senaste 50 årens framsteg
inom global hälsa [13]. Lancets kommission inom hälsa och klimatförändringar, som står
bakom rapporten, fastslår att de potentiellt katastrofala hälsoriskerna orsakade av
klimatförändringar har underskattats och att det genom att tackla problemet finns stora
möjligheter att förbättra den globala hälsan. De direkta hälsoeffekterna kan enligt rapporten
kopplas till ökad förekomst och intensitet av extremt väder medan en mer indirekt påverkan
kommer från förändrade mönster i infektionssjukdomar, effekter av utsläpp, undernäring,
ofrivillig migration och ökad förekomst av konflikter. Men rapporten belyser också
klimatrelaterade åtgärder som kan ge positiva hälsoeffekter. Minskad förbränning av fossila
bränslen minskar förekomsten av sjukdomar i luftvägarna, medan mer gående och cykling
minskar utsläppen och förekomsten av övervikt, diabetes, kranskärlssjukdom och stroke.
Även mer klimatvänliga matvanor kan ge hälsovinster.
Nytt sjukdomspanorama p.g.a. värmeökningen.


Fästingsjukdomar allt längre norrut Tarmbakterier i sötvatten samt i bräckt vatten
kommer in i sår vid bad utomhus. Detta har redan lett till dödsfall. Dengufeber förväntas
bli en risk även i Sverige (finns i Europa nu men för några år sedan endast i
Sydostasien).



Badklåda: små maskar som tar sig in under huden vid utomhusbad. Finns redan.



Översvämningar leder till att avloppsvatten blandas med dricksvatten.



Värmeböljor leder till dödsfall. Barn och äldre drabbas värst. Värmeböljor leder även
till en ökad risk för mer omfattande skogsbränder vilket hotar liv både direkt och
indirekt.



När det blir varmare blir luftföreningar farligare. Markozon ökar, vilket kan orsaka
andningsproblem och t.o.m. lungcancer.

Åtgärder (exempel)


Vaccinationsprogram mot fästingburna sjukdomar



SMHI: varningssystem vid hotande värmeböljor och översvämningar.
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Odla träd, ger skugga.



Personal inom äldreomsorgen/föräldrar: ge dryck!

Konsumtion
Sociala normer och reklam
Mycket tyder på att konsumtion till stor del handlar om att leva upp till socialt bestämda
normer och genom sina ägodelar markera status och den man vill vara. Företagsekonomen
Mats Alvesson (2011, se ref.) menar att vi lever i en övertalningsekonomi där vi ständigt
genom olika typer av påverkan övertygas om allt vi behöver i form av socialt laddade varor,
såsom märkeskläder, bilar, inredning m.m. Konsumtionen kan också innebära en
känslomässig investering som får oss att betrakta materiella tillhörigheter (hem, bilar,
favoritkläder m.m.), som centrala delar av vår identitet.
Reklam och marknadsföring som till exempel telefonförsäljning, event, sponsring och
produktplacering mm spelar en avgörande roll i denna övertalning, Bara direktreklamen
omsätter närmare 10 miljarder kronor om året i Sverige och resulterar i närmare 50 kg
direktreklam/år och hushåll, vilket motsvarar nästan 200 000 ton papper på ett enda år. Detta
utgör ett stort hot mot klimatet då det på 10 år betyder att 20 miljoner färre träd får stå kvar
och absorbera koldioxid i naturen. Med tanke på att denna reklam också bidrar till
konsumtionsökningen handlar det i praktiken dessutom indirekt om mycket högre
koldioxidutsläpp i slutändan. De samlade kostnaderna för reklam beräknas uppgå till 67
miljarder per år enligt branschorganisationen IRM.
Utgifterna för reklam ökar dessutom konstant och klart mer än tillväxttakten i
världsekonomin. Som en följd av dessa omfattande satsningar ökar risken för att varje enskild
kampanj drunknar i mängden, vilket medför att företagen drivs att lägga ut mer än någonsin
för att nå fram. Reklam innehåller ofta en mix av information och övertalningselement i form
av irrelevanta och/eller vilseledande element.
Det faktum att företagen satsar sådana enorma summor på marknadsföring visar att reklamen i
hög grad påverkar vårt köpbeteende och konsumtion. Som konsumenter påverkas vi ofta
omedvetet i våra val av produkter genom en ständig exponering av logotyper och varumärken
såväl i det offentliga rummet som hemma i teveapparater och på dataskärmar. Här bör man
särskilt påpeka riskerna med de ökade satsningarna på reklam för barn som man under senare
år kunnat iaktta i TV-reklam och på nätet. Forskare vid Lunds universitet har tillsammans
med Sveriges konsumentråd kartlagt innehållet på 93 webbplatser som attraherar många barn
som surfar på internet under en vecka. Här hittade man reklam för godis, chips, läsk, glass och
kakor riktad till barn under 12 år på hälften av alla hemsidor. Reklamen såg ofta ut som
underhållning, med seriefigurer, barnklubbar, tävlingar, spel, kalastips, roliga historier och
nedladdningsbart material. Reklamen lockar barnen att bli flitiga konsumenter av bland annat
ohälsosam mat i tidig ålder och inbjuder till en ohälsosam livsstil som kan äventyra deras
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hälsa. Eftersom det saknas tydliga regler för denna typ av reklam och barn är en grupp som
kan ha särskilt svårt att värja sig mot denna typ av påverkan är detta ett område i stort behov
av reglering.
Fotavtryck och rättvis bördefördelning
Målet för en hållbar konsumtion är 1 ton CO2 per capita/år. Det har gjorts försök att sänka en
familjs utsläpp per person från 7 ton till ett ton. Man lyckades komma ned till 1,5 ton men det
krävdes mycket stora uppoffringar från 2,8 till 1,5 (One tonne life project, [15]). För att
bevaka sina framsteg mot det målet kan man som konsument använda sig av Klimatkontot
[4]. Globalt mäter WHO varje år mänsklighetens och de olika nationernas inverkan på miljön
i termer av ekologiska fotavtryck, det vill säga den yta, som åtgår för att tillgodose den
materiella konsumtion och absorbera det avfallet som bildas i respektive nation, uttryckt i
hektar per capita. I dag finns det ca 2 (1,7) ha biologiskt produktiv yta tillgänglig för varje
person i världen medan det genomsnittliga fotavtrycket är ca 2,7 ha pc. I Sverige ligger
fotavtrycket (2014) på ca 6 ha vilket placerar Sverige som det tionde värsta landet i detta
avseende och innebär att Sverige klättrat på listan från 2012 års trettondeplats. Andra viktiga
mätmetoder: Human Development Index (HDI) och BNP. Ländernas och invånarnas
klimatavtryck utryckt i miljoner ton koldioxid per år resp. ton koldioxid per capita och år (DN
29.10.2015)
Dessa mätningar visar att vi har nått de ekologiska och sociala gränserna för den individuella
konsumtionen där en ökad tillväxt inte sedan mitten på 1900-talet ökat lyckan i västvärlden.
De senare årens skattesänkningar har dessutom inneburit en subventionering och snedvridning
av konsumtionen som gynnar resurskrävande och ohållbar privat konsumtion av varor och
inte minst resande.
Samtidigt är det av stor vikt att alla koldioxidutsläpp redovisas, det vill säga både från den
egna produktionen och importen liksom från nationella såväl som globala flyg och
båttransporter, som i dagsläget inte heller brukar redovisas. Utsläppen redovisas för
närvarande på två olika sätt på nationsnivå, dels totalt för respektive nation och dels per
capita. Stora totala utsläpp speglar folkmängden, dvs. högt totalt värde men låg nivå per capita
(undantag USA). Dessutom kan man räkna på utsläppen på två olika sätt, det vill säga
antingen produktions- eller konsumtionsbaserat. Det finns även olika alternativ för mätning av
rättvis bördefördelning mellan stater; den som förorenar betalar (PPP), den som har tjänat
mest betalar (BPP) och de rikaste betalar (APP). Den mest rimliga bördefördelningen bör nog
mätas utifrån en kombination av dessa eftersom man annars kan få problem med bland annat
historiska utsläpp (se Brülde, Bengt, 2015).
Tillväxt och miljörättvisa
Ekonomiska förbättringar och tillväxt har i dagens samhälle blivit ett mål i sig snarare än ett
medel. Utvecklingen mot managementbyråkrati har gått så långt att alla möjliga
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samhällsinstitutioner och verksamheter nu konkurrensutsätts och marknadsanpassas så att
såväl patienter i sjukvården, boende på äldreboende, skolelever i skolan och klienter inom till
exempel kriminalvården blir kunder och konsumenter. Utbudet (produktionen) skapar i stor
utsträckning sin egen efterfrågan (Says lag), dvs. produktion driver konsumtion. För
konsumenten är det rationellt att handla där det är billigast och där man får mest för pengarna.
Då bortser man ofta från att andra människors arbete finns inbyggt i de varor vi köper och att
produktionen kan ha påverkat landskapet på andra ställen i världen. Det innebär att
förklaringen till att en vara är billig kan vara att den tagits fram under oacceptabla
produktionsförhållanden med stora miljöbelastningar. Det är i de rikaste länderna i
världssamhället som man har råd att konsumera mest, men det är också där man har råd att
avstå från olika typer av särskilt miljöbelastande produktionsformer som i stället återfinns i
områden där landskap och människors hälsa inte värderas lika högt. För att miljörättvisa ska
kunna uppnås måste vi i den rika del av världen börja tänka nytt och globalt och fråga oss
vilka våra verkliga behov faktiskt är. Tillväxt kan inte vara ett mål i sig i ett samhälle som
bygger på hållbar utveckling. Initiativ till stöd för utveckling av hållbar konsumtion har
presenterats i en OECD-rapport [17]. Vi bör i högre utsträckning värdera tid och människors
arbete i stället för att öka vår konsumtion av prylar. Vår strävan borde vara att eliminera
överkonsumtion och prioritera resurssnåla varor och tjänster (upplevelser). Kanske kan ett sätt
att minska överproduktion av onödiga varor vara lägga skatt på produktion i stället för på
arbete.
Delningsekonomi
Redan nu kan man iaktta en förändring i attityder och värderingar som bör uppmuntras. Att
äga saker som inte används börjar i allt mindre utsträckning ses som status utan istället som
onödigt slöseri med jordens resurser. Med betoning på tillgången snarare än själva ägandet
som är det väsentliga bör vi gå från privat ägande till att genom samverkanskonsumtion dela
på våra tillgångar. Genom att vi lånar, byter, hyr, köper second-hand och delar istället för att
köpa nytt sparar vi på miljön. Digitala plattformar med omdömessystem, där båda parter i
transaktionen betygsätter varandra liksom säkra betaltjänster har gjort det enklare att
genomföra såväl icke-kommersiella som kommersiella transaktioner mellan medborgare utan
att parterna träffas personligen. Denna typ av lösningar kan utmana gällande lagar och
regelverk (försäkringar m.m.) som därför kan behöva utvecklas. Här finns också risker för
skattesmitning och osund konkurrens.
Delningsekonomin (se Addervall, 2015) kan ta sig många uttryck som till exempel
kollaborativ konsumtion genom ägodelning eller delande som exempelvis samåkning.
Områden som lämpar sig för delningsekonomi är transport (bil- och cykelpooler), boende
(byta semesterbostad, bo kollektivt), prylar & kläder (verktygspool), matlagning
(middagsklubbar), gräsrotsfinansiering för realisering av projekt
(crowdfunding/crowdsourcing) och delande städer som skapar infrastruktur och verktyg som
underlättar för invånarna att dela (till exempel genom att ge tillgång till gratis bredbandsuppkoppling på kollektivtrafiken) men också stöder utvecklingen av nya kollaborativa
företag. Staden kan alltså bana väg för och stärka olika nätverk av sociala entreprenörer,
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ideella organisationer, myndigheter och företag så att delandets ekonomi kan växa. Seoul i
Sydkorea driver projektet Sharing City och siktar på att bli själva förebilden för en
delningsstad men även i många städer i Europa liksom i svenska städer och kommuner pågår
projekt med liknande målsättning som Delningsdagen i Göteborg och Klädoteket och
Cykelköket i Malmö. Det globala nätverket The Sharing Cities Network hjälper lokala
grupper och ledare att hitta varandra så att de tillsammans kan skapa helt delande städer.
Ett klimatsmart samhälle behöver inte vara ett spartanskt eller asketiskt samhälle. Naomi
Klein slår fast att vi behöver återgår till 1970-talets konsumtionsnivå för att stabilisera
klimatet (se Klein 2015). Det framstår knappast som ett hot för den som var med på den tiden.
Det kan till och med upplevas som en befrielse att istället för att hela tiden köpa nytt
återanvända och kanske med enkla medel uppdatera det man redan har. Det ska vara lätt att
göra rätt - om det finns lokaler och utrymmen som på ett rimligt sätt kan användas för
gemensamma återvinnings, reparations- och renoveringsverkstäder, stadsodling,
kycklinguppfödning eller utvinning av vindkraft ska de göras tillgängliga.

Ohållbar konsumtion
När det gäller vår livsstil har Världsnaturfonden WWF pekat på nödvändigheten av en
omställning i fråga om konsumtionen kopplade till fyra B:n, nämligen Bilen, Biffen,
Bostaden, och Börsen [16] då utsläpp som verksamheter relaterade till dessa B:n ger upphov
till spelar en avgörande roll för den accelererande klimatförändringen. Bilen står här för
transporter, Biffen för köttproduktionen som orsakar en stor del av skogs- och
jordbruksutsläppen, Bostaden för konsumtion av såväl energi som produkter från
utsläppsintensiv industri, och Börsen slutligen, för våra pengar som förvaltas av olika aktörer
som prioriterar fossila kol-, olje- och gasbolag framför mer hållbara alternativ, även om de är
attraktiva ekonomiskt. De 4 B:na kan hjälpa oss att uppmärksamma centrala aspekter av vår
livsstil som utgör ett hot mot et hållbart samhälle även om det naturligtvis finns
konsumtionsmönster som kan ifrågasättas ur klimathänsyn som inte direkt anknyter till dessa
områden.
Bilen
Transporter står idag för en växande andel av alla koldioxidutsläpp globalt sett – upp mot
30 %. Det förklaras av att särskilt vi i de rika delarna av världen anser att det är en
självklarhet att snabbt kunna förflytta sig. Det gäller exempelvis daglig pendling på 10 mil i
varje riktning med bil – och en person i varje bil. Det gäller också semesterresor till andra
kontinenter, kanske ett par gånger om året och till ett fritidshus i Thailand. För bara några
generationer sedan var det inte alls givet att människor kunde förflytta sig så snabbt, utan en
resa mellan Stockholm och Uppsala kunde ta en hel dag och resor till avlägsna mål var en
sällsynthet.
Dagens mobilitet har drivits fram i den rika västvärlden, (eller snarare OECD-kretsen), till
högt pris för klimat och miljö. Den har särskilt gynnat män som är de som rör sig mest och
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längst, särskilt rika män som äger och kör bil och flyger ofta. Våra gemensamma skattemedel,
som också ska räcka till vård, skola och omsorg, har bekostat dyrbar infrastruktur i form av
vägar, flygplatser mm.
Transporter av mat och andra varor står också för stora utsläpp för att ge oss produkter som
ger oss guldkant men inte är livsnödvändiga; som kött från Argentina, vin från Sydafrika och
kivi från Nya Zeeland. Den rika världens livsstilar och konsumtionsmönster kopieras nu av en
växande medelklass i Latinamerika, Asien och Afrika. Enbart i 23-miljonersstaden Peking
beräknas antalet privatbilar uppgå till 6 miljoner. Samtidigt växer klyftorna mellan rika och
fattiga och hundratals miljoner människor saknar de enklaste former av transporter för att ta
sig till sjukhus och skolor. Det drabbar inte minst många unga kvinnor som tvingas avstå från
skolgång av rädsla för att bli utsatta för sexuellt våld, inklusive våldtäkt, på väg till skolan.

Lösningen på höga och växande aggregerade utsläpp parallellt med fortsatt fattigdom och
brist på de allra mest elementära transporter måste vara någon form av individuella
utsläppsrätter, inom ramen för den av världssamfundet, senast i parisavtalet, fastslagna
principen om ett gemensamt men differentierat ansvar för att åtgärda utsläppen. Om inte detta
kan uppnås riskerar framtida generationer att tas som gisslan på grund av den överkonsumtion
som jordens rikaste miljard idag ägnar sig åt.
Biffen
Import av livsmedel med de belastningar på miljön som långväga transporter innebär kommer
inte i samma utsträckning som idag vara möjlig. Det ökar å andra sidan förhoppningsvis
tillgången till färska, mer närproducerade och miljövänligt framtagna produkter. I ett resilient
samhälle bör medborgare i demokratisk anda kunna jobba med basbehovsfrågor lokalt. I
Södertälje kommun har man till exempel med hjälp av EU-pengar startat projektet Matkraft
som har till syfte att utveckla en hållbar livsmedelsnäring med koppling till miljö och hälsa.
Bland annat ska man utveckla ett kunskapscenter för hållbara livsmedel i Södertälje Science
Park och stödja små och medelstora företag i arbetet med hållbar livsmedelsnäring.
Matkonsumenternas makt är stor och bör utnyttjas till att driva utvecklingen mot en mer
hållbar matprodukton framåt. Genom buycott som kan ses som motsatsen till att bojkott kan
konsumenter gå samman och uppmuntra till stödköp hos företag som satsar på en hållbar
inriktning och en ekologisk agenda. Den digitala utvecklingen har bidragit till att fenomen
som buycott kan växa sig starkare då man genom sociala medier snabbt kan mobilisera
människor till aktioner av olika slag. Det finns även en app som heter just Buycott att tillgå.
Som konsumenter kan vi förutom att handla hållbart göra stor skillnad genom att minska
matsvinnet
Maten och jordbruket står för en fjärdedel av jordens klimatutsläpp och enligt klimatforskare
behöver utsläppen minskas med upp till 90 procent fram till år 2050. I Sverige ger maten ett
utsläpp på 23 miljoner ton koldioxid per år, vilket är 3 miljoner ton mer än utsläppen från
privatresor med bil och flyg tillsammans. Maten orsakar i dag utsläpp på ca 2 ton per person
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och år. Här står köttet som vi äter för en stor del, i synnerhet nötköttet, som ger 26 kilo i
utsläpp per kilo kött, jämfört med fläskkött som ger sex kilo utsläpp per kilo kött, och
grönsaker som ger ett kilo utsläpp per kilo. En minskad köttkonsumtion är avgörande för att
Klimatmålen ska kunna uppnås och skulle förutom att gynna folkhälsa också ge bättre
förutsättningar för den globala livsmedelsförsörjningen. I dagsläget saknas styrmedel för
minskad köttkonsumtion och det finns i dag ingen klimatgasskatt för utsläpp som orsakas av
mat.
Den totala årliga konsumtionen av kött ökade med och mer än 50 % under perioden 1990–
2005 vilket innebär en ökning med 24 kg per person och år. Eftersom konsumtionsökningen
utgörs av importerat kött har denna utsläppsökning inte tidigare gått att avläsa i den nationella
utsläppsstatistiken som alltså inte omfattar utsläpp som uppstår på grund av import.

Bostaden
Våra bostäder står för ca en tredjedel av energianvändningen och klimatpåverkan. Det finns
statliga mål om en halvering till 2050 men det saknas bra styrmedel. Vi ifrågasätter den låga
ambitionen och bristen på styrmedel. Det finns tydliga strukturella hinder för utveckling av en
hållbar konsumtion inom boendesektorn och det räcker inte att bara ta hänsyn till
energiperspektivet. Det behövs mer av ett helhetsperspektiv som även tar hänsyn till bl a
boendemiljö/inomhusklimat, vattenförsörjning, lokal odling, återvinning av restprodukter och
delning av gemensamma resurser. Här kommer hela den stora och svåra frågan om hållbara
städer in. Dagens bostadsbrist får inte mötas med en upprepning av miljonprogrammets
misstag. Boverkets normer för uppvärmning (t ex 55 kWh/kvm/år för elvärmt småhus) är
krångliga, bör revideras och ersättas med nollvision för en stor andel av befintliga och nya
bostäder [19]. Normen signalerar en mycket låg ambition och är inte i linje med COP21 [20].
Även hela processen för renovering av bostäder och produktion av nya bostäder bör
analyseras ur ett klimat och resursperspektiv med syfte att eliminera strukturella hinder och ta
fram tydliga styrmedel.

Boendesektorn bör som helhet ha en tydlig nollvision för uppvärmning. Vad gäller omkomna
i trafiken så har en nollvision både accepterats och varit effektiv - en nollvision bör nu
givetvis genomsyra klimatpolitiken på alla plan. En nollvision måste inkludera en strävan mot
många fler passivhus och plushus för både nybyggnad och renovering eftersom det alltid
kommer att finnas en viss andel byggnader som är K-märkta och som därför inte kan utsättas
för omfattande energieffektivisering. Det finns många bra tekniska lösningar för
energieffektivt boende och hälsosamt boende, t ex frånluftsvärmeväxlare, FTX (= mekanisk
till- och frånluft med värmeåtervinning, eller frånluftsvärmepump) men detta kräver
investeringar. REP bidrag, skattelättnader och/eller riktade förmånliga statliga lån behövs för
att stimulera klimatsmart renovering av äldre bostäder, nybyggnad av plushus och som helhet
snabbare utveckla ett hållbart boende. För större flerfamiljshus kan det dessutom krävas extra
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investeringsstöd. Naturskyddsföreningen har tagit fram en utmärkt rapport med förslag på
lösningar [21].med goda exempel från Tyskland som snarast bör implementeras.
Vidare måste utveckling av befintlig fjärrvärme utredas så att detta inte motverkar lokal
mikroproduktion av exempelvis el med solceller. Hållbart producerat trä bör användas mer
som byggmaterial eftersom detta representerar bunden CO2. Flerbostadshuset i trä Tomtebo
[22]. i Umeå är ett av många exempel på hållbart boende och en helhetslösning som även
möjliggör en mer hållbar livsstil. Det behövs fler goda exempel och därmed möjlighet till
finansiering för att uppmuntra kreativa lösningar. Fler bra exempel finns på sådana lösningar
finns på energirådgivningens hemsida [23].
En hittills närmast förbisedd omständighet är det faktum att CO2-utsläppen under utvinning,
framställning och transporter av material samt själva byggproduktionen vid nyproduktion är
väsentligt större (ca 80%) än under byggnadens livslängd. Vi måste bli oerhört mycket
effektivare i vår materialhantering!

Avslutningsvis
För att vi, som privatpersoner, skall kunna ändra livsstil måste politiska styrmedel införas.
Här följer förslag på åtgärder som måste vidtas för att underlätta för individen att ställa om till
en mer hållbar livsstil.
En åtgärdslista för beslutsfattare - det ska vara lätt att göra rätt!

Bygg ut kollektivtrafiken och gör det billigt att åka tåg men dyrt att flyga
(koldioxidskatt) eller köra bil (speciellt i storstadsregioner) – så att vi i första hand
väljer att åka kollektivt och minimerar flygresor!


Inför obligatoriskt angivande av ursprung/förädlingsort på varors produktmärkning – så
vi kan välja bort varor, som transporterats långt med stora utsläpp av koldioxid!



Ge stöd till energibesparande bostadsbyggande av exempelvis kollektivhus,
passivenergihus eller helst noll-eller plusenergihus – så att vi kan skaffa ett bättre
boendealternativ!



Ge även stöd till hushåll som drastiskt vill minska sina driftkostnader med hjälp av
isolering, solceller m.m. i sina egna hus - så att vi kan bo energisnålt!



Inför skatteavdrag för reparationer (typ RUT/ROT) – så att vi i större omfattning
återanvänder kläder, elektronikprylar etc i stället för att köpa nytt!



Se till att kommuner och landsting föregår med gott exempel och serverar mindre rött
kött och mer närodlat för att minska på koldioxidutsläppen!
Gör det enkelt för invånarna att sopsortera genom lättillgängliga sorteringsstationer med
tätare tömning– så att ingen tycker att det är för besvärligt att sopsortera!
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Gör det lönsamt att återvinna så mycket som möjligt – så att materialresurserna tas
tillvara!

En åtgärdslista för medborgarna
I väntan på politikerna kan vi själva givetvis redan nu göra mycket för att ställa om till en mer
hållbar livsstil som t.ex genom att


dra ner på konsumtionen



välja resurssnåla, miljövänliga och solidarisk alternativ (rättvisemärkt)



köpa begagnat



leasa eller hyra i stället för att köpa nytt (bilpooler)



isolera bostaden, installera solceller och/eller bergvärme



äta mer grönsaker, baljväxter och fullkorn, äta varierat, äta certifierat ifrån minska
matens klimatpåverkan (LiveWell-kostråd)



äta mindre kött, fett, socker och salt



ta vara på rester och minska matsvinnet



påverka andra

Studiecirkeln ”Vår livsstil”, eller ”En livsviktig betraktelse” är bara en del
av ”Medborgarutredningen”, men har en central roll i omställningsprocessen. Figuren nedan
illustrerar detta och även kontaktytor mot övriga studiecirklar inom ”Medborgarutredningen”,
vilket framgår av detta dokument. Under sammanställningen av hela materialet kan därför
korsreferenser vara värde för att bidra till ett integrerat perspektiv.
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11. Andersson, D. (2014). What characterizes persons with high and low GHG emissions?
Lifestyles, wellbeing and values among Swedish households. Licenciate thesis from
Chalmers.
12. Jönsson, Bodil. Tio tankar om tid. 1999
13. Rapporten i Lancet sammanfattas här: http://www.lakartidningen.se/Aktuellt
/Nyheter/2015/06/Lancet-uppmanar-till-akuta-klimatatgarder/
14. Utgått.
15. http://www.idrv.org/wp-content/uploads/One_Tonne_Life-Final-Report.pdf
16. Bilen, Biffen och Bostaden var ursprungligen namnet på en utredning, som Stefan Edman
skrev på uppdrag av Göran Persson, SOU 2005:51
17. OEDC rapport: “OECD Expertise Relevant to the Implementation of the Sustainable
Development Goals” [https://www.oecd.org/dac/OECD-expertise-relevant-to-thesustainable-development-goals.pdf]. Se även utredningen 2005/06:107,
http://www.government.se/contentassets/88d99d13e1474e48a88144a90743a6c4/think-twice--an-action-plan-for-sustainable-household-consumption.
18. Utgått.
19. http://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/regelsamling-forbyggande-bbr-2015.pdf
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KLIMATKRISEN OCH DEN GLOBALA RÄTTVISAN
Torbjörn Vennström, Janne Strömdahl, Elisabeth Lundqvist, Ingrid Ahnér,
BirGitta Tornerhielm, Reidun Alfvén*

Inledning
Frågor om global rättvisa griper in i alla samhällsområden och kan på så sätt bli
svåröverskådligt och svårt att avgränsa. Vi ser som vår uppgift att beskriva de kopplingar som
finns mellan klimatkrisen, de globala rättvisefrågorna och vilka vägar som är möjliga för att
möta klimatkrisen på ett globalt rättvist sätt.
Global rättvisa kan ses som en mellanmänsklig fråga, det vill säga rättvisa mellan människor,
grupper och länder världen över. Men global rättvisa kopplad till klimatkrisen har också en
* I början av cirkeln medverkade också Lasse Karlsson och Jan-Åke Hansson.
tidsdimension och en universell dimension. Den globala rättvisan behöver i det sammanhanget inkludera
kommande generationer och övriga arter som bebor vår planet.
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Enligt den feministiska forskaren Nancy Fraser (2003) utgår kampen för social rättvisa från
tre utgångspunkter:
Omfördelning: Rätt till utjämning av strukturella ekonomiska och sociala skillnader.
Representation: Rätten att göra sin röst hörd och att varje röst väger lika mycket.
Erkännande: Rätten att vara den man är, vill vara. Det kan kopplas till mångfaldsprinciper,
t.ex. minoriteters rätt att definiera sin identitet och livsform.
Om vi kopplar dessa sociala rättvisebegrepp till de ekologiska och tidsmässiga perspektiv vi
nämner ovan så ser vi att framtida generationers röster inte kan göra sig hörda, utan att det
handlar om ett ansvarstagande från en medveten mänsklighets sida. På samma sätt gäller detta
ansvar för arters och ekosystems rätt till att vara som de är. Vi kan ju inte låta bli att påverka
arter och ekosystem genom vår blotta existens, men vår makt att påverka och rubba strukturer
i grunden ger ett särskilt ansvar.
Vår rapport är upplagd så att den består av en kartläggningsdel och en lösningsdel. Vi ska
först beskriva det orättvisa läget och i nästa steg diskutera vad som behöver och kan göras åt
det, i Sverige och globalt. En central fråga är hur stort utrymmet är för framtida utsläpp och
övrigt resursutnyttjande och hur detta ska fördelas rättvist.
Avsnitt 1–3 analyserar klimatkrisen och dess konsekvenser ur ett rättviseperspektiv. Avsnitt
4–6 beskriver hur kampen för hållbarhet och social rättvisa hänger samman, hur ett rättvist
klimat- och miljöutrymme kan definieras, och vilka politiska krafter som kan vara viktiga
förändringsagenter. Avsnitt 7 tar upp globala institutioner och hur de bör förändras för att
bidra till global rättvisa. Avsnitt 8 anger grundläggande åtgärdsområden, och i Avsnitt 9 ger
vi förslag på åtgärder och styrmedel som kan ställa om Sverige till att rymmas inom ramen för
vad ett klot kan bära.
I avslutande avsnitt 10 visar vi på omställningens alla åtgärder behöver en ny
sammanhängande berättelse om vilket slags samhälle, och vilka slags drömmar och
strävanden som omställningen egentligen handlar om .

DEL 1: KARTLÄGGNING
I detta avsnitt berör vi ett antal studier och metoder att beskriva och analysera systematiska
globala skillnader ifråga om, dels det historiska ansvaret för att klimatkrisen och hoten mot
ekosystemen uppkommit, och dels ifråga om de grundläggande orättvisor som präglar det
globala samfundet idag.

1. Ansvaret för krisen, utsläppen och hoten mot ekosystem
1.1 Klimathotet
I nyligen presenterade rapporter har Piketty, Chancel och Oxfam beskrivit fördelningen av
utsläpp på ett samstämmigt sätt. En tumregel är att de 10 procent rikaste individerna i världen
släpper ut hälften av alla växthusgaser och att jordens halva fattigaste befolkning släpper ut
tio procent. Det traditionella sättet att presentera statistiken över utsläpp är att utgå från
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produktionen i respektive territorium. Om man i stället utgår från respektive lands utsläpp på
grund av sin konsumtion blir bilden en annan. Då ökar de globala skillnaderna och de rika
ländernas ansvar blir mycket större.
Här är några exempel på konsumtionsbaserade utsläpp per capita i olika regioner. Inom
parentes anges procentuell skillnad jämfört med produktionsbaserade utsläpp.
Tabell 1: Konsumtionsbaserade utsläpp i olika regioner.1
Region
Ton/Capita och år
Differens mot
konsumtions-baserade
produktionsbaserade
utsläpp
utsläpp i procent
22,0
+13 %
Nordamerika
13,1
+41 %
Västeuropa
7,4
-8 %
Mellanöstern
6,0
-25 %
Kina
4,4
-15 %
Latinamerika
2,2
-8 %
Sydasien
1,9
-21
%
Afrika
Det råder också stora skillnader i utsläpp mellan individer i ett och samma land. Utsläppen
från den rikaste 1 procenten i några olika länder uppskattas enligt nedan:
Tabell 2: Uppskattade utsläpp den rikaste 1 procenten2
Land
Utsläpp ton/Capita
318.3
/USA
286,8
Luxemburg
250,7
Singapore
246,7
Saudiarabien
203,9
Kanada
1.2 Hoten mot ekosystem och ekologiskt fotavtryck
Utsläppet av växthusgaser är emellertid inte det enda som utgör ett hot mot den naturbas som
är förutsättningen för människors och samhällens fortlevnad. Många resurser överutnyttjas
och hotar på olika sätt att skada ekosystemen. Ett sätt att uppskatta dessa faror är beräkningen
av det ekologiska fotavtrycket.
Det ekologiska fotavtrycket (EF) är ett mått på hur mycket mark och vatten som konsumtion
och avfall kräver. Fotavtrycket kan anges för t.ex. person, kommun, region, nation eller

1

L. Chancel L & T. Piketty (2015): Carbon and Inequality: From Kyoto to Paris, Paris School of Economics.
Oxfam Media Briefing, Extreme Carbon Inequality, 2 dec 2015.
2

a. a.
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världen som helhet. Metoden har utvecklats av Mathis Wackernagel och William Rees vid
University of British Columbia i Kanada 1993. Den har använts och utvecklats av Global
Footprint Network och dess 70 internationella vetenskapliga partners. Resultaten är brett
accepterade och har använts av bl.a. WWF och EU. Det ekologiska fotavtrycket mäts i
globala hektar per capita, men av pedagogiska skäl är det här omräknat till antal jordklot. EFsystemet har ett konsumtionsperspektiv och inkluderar fotavtrycken från importerade
produkter.
Ett lands EF omfattar den markyta som krävs för att möta genomsnittsinvånarens konsumtion
från jordbruksmark (livsmedel, foder, fibrer och olja), betesmark (kött, hudar, ull och mjölk),
fiskevatten (fisk och skaldjur) och skogsprodukter (trä, träfiber, massa och ved). Det omfattar
även den yta som går åt för infrastruktur och bebyggelse samt för att absorbera den koldioxid
som frigörs vid förbränning av fossila bränslen, minus den mängd som tas upp av haven.
Fig 1. Utvecklingen av ekologiskt fotavtryck globalt.

De siffror som presenteras i tabellen nedan bygger på data från 2012. 3 Världsgenomsnittet
ligger på 1,6 jordklot. Om världens invånare skulle släppa ut samma mängd koldioxid som en

3

National Footprint Accounts (2016).
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genomsnittlig indier – eller en fattig europé – skulle världsmedborgarna kunna öka sin
matkonsumtion väsentligt inom ramen för jordens kapacitet.
Indiens ekologiska fotavtryck har länge legat på ungefär ½ jordklot, men har nu ökat något till
0,7. Indien ligger under världsgenomsnittet i allt utom bebyggd mark. Det är bebyggelsen och
koldioxidutsläppen som ökat sedan förra rapporten.
Kuba ligger och balanserar på gränsen för ett jordklot. Historiskt är Kuba tillbaka på 60talsnivån. Det som hänt på senare tid är att EF för odlad mark minskat medan det ökat för
koldioxid. Det är oroväckande och tyder på att kubanen äter mindre och kör mera bil eller
luftkylning. Omställningen från fossila bränslen till förnybara har knappt börjat. Tvärt om
verkar det som om oljeberoendet ökat. Kubanerna måste minska sina koldioxidutsläpp
kraftigt. Då kan de öka sin konsumtion på andra områden, t.ex. mat och bostad – inom ramen
för ett jordklot.
Kina brukar få kritik för sina stora koldioxidutsläpp. De har ökat kraftigt sedan förra
rapporten men ligger fortfarande betydligt lägre än Sverige, USA och Danmark. Det enda
rimliga är naturligtvis att titta på per capita-siffrorna. Då blir det också tydligt att Kina ligger
nära världsgenomsnittet i allt utom koldioxid där landet ligger för högt. Kina har ökat sitt
samlade fotavtryck under senare år och ligger nu över världsgenomsnittet. Fortfarande ligger
de betydligt lägre än länderna i Nord. En kraftig minskning av koldioxidutsläppen behövs
dock för att komma under ett jordklot.
Sverige har ett svårt läge och trenden är negativ. Vi har mycket höga fotavtryck för
matkonsumtion, skogsprodukter och drygt tre gånger så stora koldioxidutsläpp som Kuba,
trots stora andelar förnybar energi och kärnkraft. För vår del räcker det inte med 0-utsläpp för
att hålla oss inom de planetära gränserna. Vi måste också närma oss världsgenomsnittet för
odlad mark, betesmark och skogsprodukter. Det är ett hårt beting men vi kan lära en del av
Kuba.
USA har minskat sitt samlade fotavtryck under det senaste decenniet men sedan förra
mätningen så har det ökat kraftigt igen. Det är Koldioxidutsläppen som ökat och dominerar
USA:s fotavtryck. Odlad mark, skogsprodukter och bebyggelse ligger också högt. För USA
gäller det att nå nollutsläpp men också minska avtrycken inom skog och odlad mark.
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Tabell 3: Ekologiska fotavtryck, jämförelse mellan några länder och världsgenomsnittet, samt
scenario för nollutsläpp.
Odlad mark
Betesmark
Skogsprod
Fiskevatten
Bebyggelse
Koldioxid
Totalt EF

INDIEN
0,2
0,0
0,1
0,0
0,1
0,3
0,7

KUBA
0,3
0,1
0,1
0,0
0,0
0,6
1,1

KINA
0,3
0,1
0,1
0,1
0,1
1,3
2,0

VÄRLD
0,3
0,1
0,2
0,1
0,0
0,9
1,6

SVE
0,8
0,2
0,7
0,1
0,2
2,2
4,2

USA
0,6
0,2
0,4
0,1
0,2
3,3
4,8

DAN
0,7
0,3
0,4
0,1
0,2
1,5
3,2

Ett ton CO2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

En planet

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Utrymme +/-

+ 0,4

+ 0,4

+ 0,1

+ 0,1

- 1,2

- 0,9

- 0,9

Nedersta raden visar ländernas överskott resp. underskott inom ramen för ett jordklot om
koldioxiden minskas till ett ton/person. Svenskarna skulle då behöva minska övriga fotavtryck
med 1,2 jordklot, t.ex odlad mark med 0,5, betesmark med 0,1, skogsprodukter med 0,5 och
bebyggelse med 0,1 jordklot/person. Det motsvarar ungefär världsgenomsnittet. 4

2. Det ekonomiska systemets mekanismer för osynliggörande av ojämnt utbyte
2.1 Ojämnt utbyte, (Världsystemanalys)
Humanekologen Alf Hornborg (2015)5 har under sin forskartid granskat hur vårt
penningsystem och ackumulationen av värde mätt i pengar och synen på teknologi
systematiskt mystifierat och osynliggjort, dels ett månghundraårigt ojämnt utbyte mellan
länder, regioner, människor, och dels teknosystemet och ackumulationens systematiska
utplundring och degradering av naturresurser och ekosystem.
Pengarna utgör ett mänskligt konstruerat system som, genom att göra värden av vitt skilda
slag skenbart utbytbara mot varandra (genom prismekanismen), griper in i och påverkar
ekosystemen på ett destruktivt sätt. Skadorna som åstadkoms blir aldrig synliga i prissättning,
eller teknologins kostnadssida. Konstruerade diskonteringsprinciper gör dessutom framtida
oöverstigliga kostnader närmast försumbara för nutida beslutsfattare.
Systemet bortser från att ackumulationen av pengar motsvaras av (ofta på någon annan plats i
världen) produktionsprocessernas obönhörliga nedbrytning av biofysiska processer.
Den industriella revolutionen i Europa möjliggjordes av globala prisskillnader på arbete och
natur. Billig arbetskraft och billiga naturresurser (slaveri och plundring) erbjöd förutsättningar
för den brittiska ekonomins teknologisprång. Övergången till fossil energi gjorde det möjligt
4
5

J. Strömdahl (2015): Nya Kubas omställning till ekologisk hållbarhet. Langholmen förlag.
A. Hornborg (2015): Nollsummespelet. Daidalos förlag.
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för den framväxande nationalekonomin att i stort sett bortse från vårt behov av biologiskt
produktiva markytor. Den moderna teknologin har alltsedan dess i allt högre grad förskjutit
sin miljöbelastning och sitt behov av mänskligt arbete i både tid och rum.
Enligt Hornborg kan man uttrycka det som att framväxten av det moderna industrisamhället
(och välfärdssamhället) förutsatt en nettoöverföring av tillgänglig energi (exergi) till de
områden där infrastruktur ansamlas.
De systematiska skillnaderna i pris på arbete och naturresurser kan beskrivas som att varje
genomsnittlig svensk familj har en osynlig slavarbetare som på någon annan plats i världen
arbetar gratis för att upprätthålla vår välfärd.

2.2 Human development index
En beskrivning av skillnader i välfärd. Varje år sedan 1990 har FN:s Utvecklingsprogram
(UNDP) i Human Development Reports (HDR) publicerat Human Development Index (HDI)
som ger en bild av grundläggande välfärdsfaktorer i världens länder.
http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi
HDI är ett sammansatt mått på mänsklig utveckling i tre avseenden: förväntad livslängd,
utbildning (mätt som förväntat antal år i skolan och verklig inskrivning vid skolor på låg- och
mellanstadium, högstadium och gymnasium) samt BNP (på senare tid BNI). Indexet är dock
inte ett heltäckande mått på mänsklig utveckling. Därför har UNDP på senare år kompletterat
HDI med ett olikhetsjusterat index, IHDI, ett index avseende inkomstskillnader, GII, ett
fattigdomsindex, MPI och ett index avseende skillnader mellan könen, GDI.
Enligt HDR 2015, med data från 2014 ligger Sverige på 14e plats i världen med HDI 0,907.
Norge leder som vanligt. Alla värden över 0,8 betraktas som mycket höga.

3. Hur drabbas grupper/länder av krisernas konsekvenser?
3.1 En varmare värld slår hårdare mot de mest utsatta länderna.
En studie vid Stanford University visar att högre temperaturer slår hårt mot länder som redan
ligger i varma områden av jorden, medan områden som Kanada, Norden och Ryssland t o m
kan ha viss ekonomisk nytta av en temperaturökning. Ett B A U-scenario visar att de hårdast
drabbade regionerna finns i Afrika, Asien och Latinamerika.
77% of countries will be poorer in 2100 than they would be in a world in which we curb
global warming. Some countries (5–43% of the world’s nations) might even be poorer
in 2100 than they are today as a result. (http://www.theguardian.com/environment/
climate-consensus-97-per-cent/2015/oct/27/global-warming-could-be-more-devastatingfor-the-economy-than-we-thought)
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Figur 2. Förändringar I nationell BNP per Capita 2100 enligt business-as-usual-scenariot
(RCP8.5) I förhållande till medeltemperaturen för perioden 1980-2010. Källa: Burke et al.
(2015), Nature.

Denna studie har enbart tittat på ekonomiska konsekvenser av temperaturökningen, inte på kostnader

för extremväderhändelser, stigande havsnivåer och liknande. Det finns goda skäl att anta att
belastningen blir ännu större på redan utsatta och ekonomiskt svaga områden om också dessa
faktorer tas med i beräkningen.
En annan studie som har ett bredare anslag (inte bara temperaturhöjningarnas konsekvenser)
bekräftar bilden av att länder som står för de största utsläppen är också de som är minst
sårbara för klimatförändringarnas konsekvenser. De är klimatkrisens fripassagerare.
Förlorarna finns främst i Väst- och Centralafrika, i södra Afrika, i Centralamerika, samt i
Sydostasien.
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Figur 3. Nytta av fossilbränsleekonomi i relation till utsatthet för klimatförändringarnas
konsekvenser

Bilden visarländer som tjänat och tjänar mest på användningen av fossila bränslen, kopplat
till den sårbarhet de har inför klimatförändringarnas konsekvenser. Grönt betyder ett land
som har väldigt lite att vinna på fossilekonomin och samtidigt är väldigt sårbart för
klimatförändringar. Brunt betyder länder som tjänar mycket på fossilekonomin, och som har
liten sårbarhet i förhållande till klimatförändringarna.
http://www.nature.com/articles/srep20281

3.2 Möjligheten att utrota fattigdomen i en värld drabbad av klimatförändringar
FN:s nya hållbara utvecklingsmål syftar till att utrota hungern och den extrema fattigdomen
fram till år 2030. Men i en ny rapport skriver Världsbanken att klimatförändringarnas
förödande effekter kan slå hårt mot denna målsättning. 6
Enligt rapporten leder det förändrade klimatet redan till att människor inte kan ta sig ur
fattigdomen. Om inga ”snabba, inkluderande och klimatsmarta” åtgärder sätts in, samtidigt
som utsläppen minskar, så kan ytterligare 100 miljoner människor tvingas leva i fattigdom år
2030, enligt rapporten.
Världens fattigaste riskerar att drabbas av bland annat minskade skördar, ökade matpriser
samt en ökad smittspridning på grund av värmeböljor och översvämningar. Det kan slå undan
de framgångar som gjorts i kampen mot fattigdomen och knuffa tillbaka människor i
fattigdom, i synnerhet i Afrika och Sydasien. Fattiga människor/grupper:

är mer utsatta för snabbt stigande matpriser som en följd av missväxt, och är för sin
försörjning mer beroende av jordbruk och ekosystemens funktion,
6

World Bank (2015): Shock waves. Managing the Impacts of Climate Change on Poverty.
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är mer utsatta för klimatrelaterade katastrofer som kommer att bli vanligare,
är i högre grad utsatta för sjukdomar och hälsorisker som klimatförändringarna troligen
kommer att förstärka,
saknar ett skyddsnät i form av familj och nätverk med ekonomiska resurser eller tillgång
till finansiellt stöd eller sociala välfärdssystem.

Bild 1: Terrassodlingar i Burma,

3.3 Klimatförändringarnas konsekvenser slår hårdare mot kvinnor
Människor som lever i fattigdom kommer uppleva större effekter av klimatförändringarna.
Enligt UN Women Watch är kvinnor överrepresenterade i gruppen fattiga i länder över hela
världen. Kvinnorna står för 45-80 procent av matproduktionen i utvecklingsländerna och för
en stor del av jordbruksarbetet. De är starkt beroende av lokala naturresurser för sin
försörjning på grund av sitt ansvar för att säkra vatten, mat och energi för matlagning och
uppvärmning. Samtidigt slår effekterna av klimatförändringar, inklusive torka, oregelbundet
regn och avskogning, hårt mot dessa resurser.
Trots att kvinnorna dominerar som arbetskraft i jordbruket äger de i mindre utsträckning land
och har begränsad tillgång till beslutsfattande och ekonomiska tillgångar, vilket förvärrar
situationen. Det är därför viktigt att genusanalys tillämpas på alla åtgärder mot
klimatförändringarna, så att kvinnors och mäns särskilda behov och prioriteringar identifieras
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och åtgärdas. (http://www.un.org/womenwatch/feature/climate_change/downloads/
Women_and_Climate_Change_Factsheet.pdf)

DEL 2. EN RÄTTVIS VÄG UT UR KRISERNA.
4. Den globala rättvisans betydelse för att nå hållbarhet
En grundfråga är om vi behöver eftersträva global rättvisa för att uppnå ekologisk och
klimatmässig hållbarhet. Kan man tänka sig ett väldigt ojämlikt system som samtidigt är
hållbart? Brandt-rapporten slog redan 1980 fast att social och miljömässig hållbarhet hänger
ihop. I boken Jämlikhetsanden har forskarna Wilkinson och Pickett (2009)7 granskat samband
mellan jämlikhet och ett stort antal samhällsfaktorer som är förknippade med lycka, välfärd,
och ett gott liv. Deras omfattande studie kommer fram till att jämlika samhällen är bättre än
ojämlika samhällen på i stort sett alla områden – och då även för de bäst ställda.
De tittar också på sambandet mellan jämlikhet och klimathållbarhet. De finner ett par viktiga
faktorer som talar för att ökad jämlikhet är nödvändigt för att vi ska nå ekologisk och
klimatmässig hållbarhet. Den första faktorn handlar om tillväxten. Ett ojämlikt samhälle
fordrar hög tillväxt för att inte drabbas av social oro och kollaps. Genom hög tillväxt kan
smulor av det ökade välståndet också nå de fattigaste som därmed får en upplevelse av att
livet blir bättre. De menar (liksom ett flertal andra studier) att en fortsatt hög tillväxt på det
sätt som vår ekonomi bygger på inte är möjlig om vi ska hejda klimatförändringarna och
rädda ekosystemen. En mer stationär ekonomi kräver att vi blir mycket bättre på att fördela
resurserna rättvist. De refererar till FN-statistik som visar att det idag endast finns ett land
som förenar en acceptabel levnadsstandard med klimatmässig hållbarhet. Exemplet är Kuba.
(se vårt avsnitt 1.2)
Den andra faktorn handlar om att hög ojämlikhet driver på konsumism, en konsumtionstävlan.
De rikas konsumtion och levnadsförhållanden blir ett ständigt närvarande bevis på att övrigas
liv inte är av bra kvalitet, det bidrar till ett ständigt missnöje och en jakt på nyheter (att
konsumera). Hela reklamindustrin bygger på detta fenomen. Denna tendens blir särskilt tydlig
när ekonomin överlag når över en viss nivå där livets nödtorft är tillgodosett. Det finns ett
flertal studier som visat att människors lycka och tillfredsställelse ökar till en viss punkt av
BNP-utvecklingen, sedan slutar den att öka trots att landets BNP ökar. En viktig aspekt är här
den ständiga jämförelsen med de som har det bättre ställt än jag själv. I ojämlika samhällen
blir jämförelsens förbannelse särskilt påtaglig.
Om vi så snabbt som möjligt ska lyckas nå ner till en ekologisk belastning som motsvarar 1
jordklot så finns det ingen annan rimlig saklig och moralisk ståndpunkt än att vi bör dela det
utrymme som finns så rättvist som möjligt. Siktet behöver vara inställt på ett samhälle som
integrerar och förenar, inte ett samhälle som stärker och ökar skillnader mellan människor.

7

R. Wilkinson & K. Pickett (2009): Jämlikhetsanden. Karneval Förlag.
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5. Vad är ett rättvist klimat- och miljöutrymme?
Vi behöver på ett grundläggande sätt definiera vad vi menar med ett rättvist miljöutrymme
och identifiera metoder som kan mäta detta på ett någorlunda tillförlitligt sätt. Här vill vi
fokusera dels på klimatpåverkan och dels på frågan om vårt ekologiska miljöutrymme.
5.1 Från 12 ton till 1 ton per person
Det är klarlagt att människan behöver upphöra med att släppa ut gaser som påverkar
klimatsystemets balans. Sedan industrialismens början och upptäckten av fossila energiformer
har vi i allvarlig grad påverkat klimatsystemet. Detta behöver upphöra så snart som möjligt.
Vilket är då utrymmet för framtida utsläpp av växthusgaser? Olika beräkningar har gjorts. En
”carbon budget” uppskattar det framtida utrymmet. En sådan budget utgår ofta från
tvågraders-målet men kan ha olika tidshorisonter. De kan också räkna med olika sannolikhet
för att målet ska uppnås – en högre sannolikhet innebär att budgetutrymmet blir mindre.
Piketty och Chancel (2015) räknar med hänvisning till IPCC med att utrymmet fram till år
2100 är 1000 gigaton koldioxidekvivalenter (det vill säga samtliga olika växthusgaser
omräknade till motsvarande mängd koldioxid). År 2014 var de globala utsläppen 45 gigaton.
Om vi ligger kvar på den nivån är hela utrymmet använt inom cirka 20 år och
temperaturökningen år 2100 kan förmodas bli 4 grader.
En hållbar utsläppsnivå, från och med nu till år 2100, uppskattas till 1,2 ton per individ och år.
Det nuvarande globala genomsnittet är drygt fem gånger större, 6,2 ton. Som tidigare nämnts
är de konsumtionsbaserade utsläppen 22 ton för Nordamerika, 13.1 ton för Västeuropa, 7.4 för
Mellanöstern, 6 för Kina, 4.4 för Latinamerika, 2.2 för Sydasien och 1,9 ton för Afrika. 8
En grundläggande rättvisetanke är att alla ska ha rätt till samma utsläpp. Det betyder en
dramatisk nedgång, särskilt i de rikaste länderna, och dessutom dramatiska utjämningar inom
respektive land för att häva den nationella ojämlikheten. Det finns ingen global beslutsordning
som kan styra de enskilda ländernas utsläpp och en rättvis fördelning inom varje land är inte
heller lätt att åstadkomma – men rent teoretiskt finns där möjligheter att besluta om nationella
styrmedel för en omfördelning av individernas utsläpp.
5.2 Från 4 jordklot till 1 jordklot per person i Sverige
Vårt samlade ekologiska fotavtryck har beskrivits i kapitel 1.2. Vår belastning är för hög i
förhållande till en hållbar nivå inom i stort sett alla områden. Vad gäller utsläpp av koldioxid,
belastningen på odlings- och betesmark, våra skogar samt bebyggelsens avtryck är
belastningen särskilt hög. Det behövs politiska åtgärder och individuella beteendeförändringar
inom i stort sett alla samhällsområden. I kapitel 9 presenterar vi en kortfattad lista med
tänkbara åtgärder och styrmedel för att minska Sveriges ekologiska fotavtryck till
motsvarande 1 jordklot. Detta för att skapa utrymme för en utveckling av ekonomi och välfärd
8

L. Chancel & T. Piketty (2015): Carbon and Inequality: From Kyoto to Paris. Paris School of Economics.
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i de fattigaste länderna. Vi utgår från att flera av de andra grupperna i medborgarutredningen
kommer att göra en fördjupad genomgång av de olika områdena.
5.3 Vad är ett rättvist ekonomiskt och socialt utrymme
Utifrån Human Development Index, HDI, (se avsnitt 2.2), kan man ange som globalt
rättvisemål att ingen människa ska behöva ha en levnadsnivå som understiger motsvarande
0,55 per person i HDI. Idag ligger Sverige på HDI 0,907 vilket är det 14:e högsta i världen.
Detta index ger dock bara ett genomsnittvärde för landet och säger inget om ojämlikheter
inom ett land. FN-organet UNDP har därför tagit fram kompletterande mått; ett
olikhetsjusterat index, IHDI, ett index avseende inkomstskillnader, GII, ett fattigdomsindex,
MPI och ett index avseende skillnader mellan könen, GDI.

6. Politiska krafter och mobilisering
Vi kan alltså inte lita på beslutsfattarna så länge vi inte aktiverar oss själva mycket mera.
Naomi Klein, som driver denna ståndpunkt mycket konsekvent, diskuterar i sin bok ”Det här
förändrar allt”9 hur det går till när ett samhälle beskriver att det är i kris. Det är en fråga om
makt. Eliterna, menar hon, har inte definierat den globala uppvärmningen som en kris som ska
sättas högst på agendan. Men eliterna råder inte ensamma över dagordningen.
Klein skriver:
Slaveriet var inte en kris för de brittiska och amerikanska eliterna förrän abolitionismen
gjorde det till en. Rasdiskrimineringen var inte en kris förrän medborgarrättsrörelsen
gjorde den till det. Könsdiskrimineringen var inte en kris förrän feminismen gjorde den
till det. Apartheid var inte en kris förrän anti-apartheid-rörelsen gjorde det till en.
Detta, menar Klein, är något som måste hända också med klimatfrågan för att de nödvändiga
förändringarna ska kunna genomföras. Eller som någon sagt: ”Om klimatet vore en bank
skulle det redan vara räddat.”
6.1 Vilka rörelser har potential att driva på omställningen
Vilka folkliga rörelser har potential att bilda allianser för en globalt hållbar och rättvis ordning
där klimatsystemet och ekosystemen tillåts vara i balans. Vi identifierar här några progressiva
rörelser som idag har olika grad av insikt i problemens natur och dess möjliga lösningar.
Det finns en politisk kraft i vad som ibland sammanfattas som den globaliseringskritiska
rörelsen, som dock inte kan ses som en entydig rörelse. Det är ett fenomen som vuxit fram
sedan slutet av 1980-talet. Vid internationella större sammandragningar som World Social
Forum och FN:s klimatmöten har många olika slags rörelser samlats och försökt formulera
motstånd mot och alternativ till de nyliberalt och västligt dominerade globala ekonomiska

9

N. Klein (2014): This Changes Everything. Allen Lane, Penguin Books, London.
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strukturerna. Här nedan sammanfattar vi några rörelser som i olika grad varit involverade i de
globaliseringskritiska processerna.
Ursprungsfolkrörelser
Ursprungsfolkrörelser har i övervägande grad kämpat för sin rätt att leva sina liv, och freda de
lokala geografiska områden där de levt i generationer, ofta utifrån principer om urminnes
hävd. Idag finns en FN konvention (ILO) och en Deklaration om urfolks rättigheter från 2007,
till skydd för dessa rättigheter. Sverige tillhör dock ett av de länder som inte ratificerat ILOkonventionen, i första hand därför att ett undertecknande skulle ge samerna rättigheter som
den svenska staten idag inte är beredd att tillmötesgå.
Folkgrupperna har ofta kommit i konflikt med olika exploateringsplaner; av skog, gruvor,
bebyggelse, kraftverksdammar, och infrastruktur. Idag finns en växande global samverkan
mellan dessa rörelser och de identifierar många gemensamma intressen. Idag tar många
urfolksrörelser aktiv del i klimatkampen. De har ofta kommit att bli försvarare av ekosystem
och biologisk mångfald, med ett ekonomiskt tänkande som bygger på att förvalta och leva i
samexistens med det ekosystem som försörjer dem. Ursprungsfolken har i många fall
samarbete med solidaritetsrörelser i det egna landet och i väst.. De har samverkat t ex vid
World Social Forum och European Social Forum.
Idag finns Indigenous Environmental Network (IEN) som samlar ett stort antal urfolksgrupper
och som arbetar för rättigheter, mot genmanipulation, exploatering och monokultur
(http://www.ienearth.org/).
Naturskyddsföreningen har en sammanställning av organisationer som samlar urfolk eller som
arbetar med urfolks rättigheter: http://www.naturskyddsforeningen.se/sveriges-natur/20145/granslost-samarbete
Småbrukarna – Via Campesina
Via Campesina är en global rörelse som organiserar över 200 miljoner småbönder i drygt 160
länder. Rörelsens valspråk är; Globalisera kampen, globalisera hoppet! Utifrån begreppet
matsuveränitet organiserar rörelsen motstånd mot den globalisering som styrs utifrån stora
företags intressen att monopolisera och äga grödor, mark, och rättigheter till exploatering.
Rörelsen försvarar kulturell och biologisk mångfald och småbrukarnas egenmakt över jord,
grödor och inkomster. Kvinnorna har en central roll i Via Campesina i och med att de enligt
FAO producerar 70 procent av maten globalt, men samtidigt är politiskt och ekonomiskt
marginaliserade i stora delar av världen. I Sverige finns en liten organisation, Nordbruk, som
är ansluten till Via Campesina. Den organiserar småbrukare som försöker driva och utveckla
småskaligt hållbart jordbruk enligt naturbruksmetoder (http://viacampesina.org/en/;
http://www.viacampesina.se/).
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Cochabambadeklarationen – Moders Jords rättigheter
2010 ordnade den bolivianska regeringen en konferens i Cochabamba, Bolivia, med syftet att
upprätta en internationell rörelse för vad man kallade Moder Jords Rättigheter.
Utgångspunkten var att livet som sådant, ekosystemen och alla arter på vår jord saknar
grundläggande skydd i de förhärskande ekonomiska och politiska system som vi har. Vid
mötet antogs en deklaration som utgångspunkt för politisk kamp på många olika nivåer, i
internationella fora, men också i konkreta aktioner för att stoppa exploatering av
naturområden, och ekosystem.
Rörelsen arbetar för att internationella tribunaler ska upprättas där brott mot naturen och
miljön ska kunna hanteras. En viktig del är arbetet mot klimatförändringarna och de
ekonomiska och politiska system som driver på global uppvärmning, och utarmningen av den
biologiska mångfalden.
Ett stort antal organisationer med koppling till miljö, urfolks och bönders rättigheter,
medverkar i kampen för Moder Jords Rättigheter (https://pwccc.wordpress.com/2010/04/24/
peoples-agreement/). Denna rörelse har fått vissa kopplingar till en mer juridiskt inriktad
kampanj som har sitt ursprung 1972 som benämns Eradicating Ecocide, ett arbete för att
skapa internationell lagstiftning som hanterar brott mot naturen.
“Ecocide law is public law in the widest sense; giving protection to those at risk of being
displaced, upholding the rights and duties of humanity as a whole as well as the rights of
future generations, nature and indigenous rights.” (http://eradicatingecocide.com/the-law/) I
Sverige finns det några organisationer som lyfter fram Cochabamba-deklarationen, och ett
visst opinions- och folkbildande arbete för Ecocide-lagstiftning.
Miljö- och klimatrörelser - nya och gamla
De första egentliga miljörörelserna i västvärlden uppstod under slutet av 1800-talet och var
inriktade mot naturvård och skydd av vilda arter. Här hittar vi t ex svenska
Naturskyddsföreningen och World Wildlife Foundation som idag är stora etablerade
institutioner.
Under 1960-talet uppstod en ny generation mer aktivistiskt och politiskt inriktade
organisationer, som t ex Miljöförbundet (idag Jordens Vänner) Folkkampanjen mot Kärnkraft
och Kärnvapen, och Greenpeace. Till detta kan man koppla ofta lokala grupper som kämpat
emot skadlig exploatering av lokala platser.
Fältbiologerna bör nämnas som en ungdomsorganisation med från början koppling till
Naturskyddsföreningen men numera en självständig och mer aktivistisk profil.
På senare år har också nya nätverksinriktade kampanjgrupper vuxit fram, numera med klar
koppling till klimatfrågan som t ex 350.org, Power Shift/PUSH, Divesteringsrörelsen.
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I den pågående klimatpolitiska processen har dessa organisationer på olika sätt samlat sig till
internationell samverkan, som t ex Climate Action Network, och den mer radikala och
aktivistiskt inriktade Climate Justice Now. Denna typ av internationell samverkan syns mest i
samband med Internationella klimattoppmöten.
Miljörörelsen har dock haft svårt att samla sig till långsiktiga gemensamma kampanjer i
Sverige sedan folkomröstningen mot Kärnkraft, som hämtade kraft ur just
folkomröstningskampanjen. Däremot har det varit möjligt med gemensamma plattformar vid
enstaka manifestationer och vissa sakfrågor (t.ex. Ojnareskogen och kampen mot Förbifart
Stockholm)
Kopplat till Klimatfrågan finns det rörelser som verkar för att miljörörelsen behöver ha ett
tydligt klimaträttviseperspektiv. Detta har dock ännu inte utvecklats till någon sammanhållen
synlig och strategisk kraft i Sverige även om det funnits och finns ansatser.
Fackliga rörelser
Arbetarrörelsens politiska framsteg har till betydande del vilat på facklig organisering. Men i
Norden och Sverige är det numera tydligt att de fackliga rörelserna i stor utsträckning är
systemförsvarare och förvaltare och i grunden inte ifrågasätter den ekonomiska systemlogiken
som hotar vårt klimat och vår miljö. I det fackliga ledarskiktet finns en stark vurm för
konkurrenskraften för den svenska industrin och för tillväxtideologin. Det gör t ex att vi ser
svenska fackliga ledare som stödjer förslagen om transatlantiska investerings- och
handelsavtal trots att de innehåller stora demokratiska problem och hotar möjligheterna till
radikal miljöpolitik.
Det finns dock ansatser i den internationella fackliga samverkan där man ser möjligheter till
att kämpa för global utjämning och hållbara jobb. Här kan vi se kampanjer som One Million
Climate Jobs, och uttalanden från fackliga internationaler. Se t ex den internationella träarbetarrörelsen: www.bwint.org Fackliga organisationer har också engagerat sig i kampen för
satsningar på järnvägsnätet och den gemensamma välfärden, även om engagemanget är i
ganska liten skala.
Urbana omställningskrafter
En relativt ny disparat samling rörelser är de lokala omställningsinitiativ som vuxit fram
under 2000-talet, ofta med ursprung i urbana miljöer. Ett exempel är lokala grupper som
startat självförsörjningsinitiativ i krisande amerikanska städer. Ett annat exempel är
omfattande stadsodlingar och lokal organisering som vuxit fram i bl.a. det kubanska
samhället, som ett led i att bygga samhällelig motståndskraft i en omfattande energi- och
försörjningskris. Ett tredje exempel är den s.k. omställningsrörelsen med ursprung i England,
där utgångspunkten var att organisera lokalsamhället så att det kan fungera även när oljan tar
slut eller inte längre kan användas. Dessa rörelser är ofta inte tydligt politiskt riktade utan
inställda på att skapa verksamhet som bygger på lokal samhandling och gemenskap.
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Det finns en gryende svensk omställningsrörelse som också har ett tydligt perspektiv om att
hela Sverige ska leva där människor försöker motverka utarmningen av glesbygder och
landsbygden i Sverige (http://omställning.net/). De kan också ses som reaktion mot de
konsumistiska ideal som dominerar urbana miljöer i västvärlden, och som ett sätt att bekämpa
klimatförändringarna. Människor ägnar sig åt återbruk, andrahandsbutiker, stadsodling,
gemenskapskök, delande-ekonomi och alternativa livsformer.

Bild 2: Stadsodling på Kuba
6.2 Samverkan mellan rörelser?
En strategisk samverkan mellan de rörelser som vi beskrivit ovan (och kanske andra som vi
glömt) tillsammans med politiska partier som står för liknande strävanden, kan vara det som
behövs för att skapa en motkraft tillräckligt stark för att klara den globala (nyliberalt
inriktade) kapitalism som dominerat under lång tid.
Man kan se processen med World Social Forum som försök att bidra till en sådan ökad
samverkan. Men än så länge har inte det räckt för att göra global rättvisa och hållbarhet till ett
internationellt gemensamt projekt. Den neoliberala kapitalismens hegemoni har tyckts vara så
stark att Worlds Social Forums huvudslogan behövt upprepa något som borde vara självklart;
”En annan värld är möjlig!”. I Sverige tycks det vara än svårare att skapa en grundläggande
samverkan, där en del organisationer som faller in under de rörelser vi beskrivit ovan närmast
kan ses som institutioner som är en del i förvaltningen av det bestående.
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I Europeiska länder i kris har det uppstått nya samlingar som kan ses som ansatser till ett nytt
förhållningssätt till samhälle och ekonomi; Syriza i Grekland och Podemos i Spanien, men
även rörelsen kring Bernie Sanders i USA, kan ses som sådana exempel.
6.3 Individers potential att driva på för global rättvisa
En global utjämning och omställning till hållbarhet behöver till avgörande del ske genom
politiska beslut, strukturell omvandling och planmässiga investeringar men enskilda
människors initiativ och handlingsmönster har betydelse. Problemet är att de flesta som
förbrukar för mycket inte kan minska sin konsumtion nämnvärt utan att det sker strukturella
förändringar i samhället.

Världssamhället måste omfördela resurserna jämlikt.

Samhället måste omorganisera, effektivisera, beskatta-avgiftsbelägga i den offentliga
sektorn så att individernas totala utsläpp har möjlighet att motsvara ett klot.

Samhället måste ge information och folkbildning om möjligheterna.

Klimatutsläpp som vår konsumtion orsakar (import, flygresor etc) ska räknas in.

Det ska göras enklare och ekonomiskt mer fördelaktigt att som individ agera globalt
rättvist än att fortsätta bidra till exploatering.

Det behövs transparens och allmän kännedom om levnads- och arbetsvillkor för de som
tillverkar produkter vi använder. De som säljer behöver ha ett ansvar för hela kedjan.
En stor del av de politiska styrmedlen för att minska klimatpåverkan och det ekologiska
fotavtrycket handlar om att påverka människors vardagsbeslut och vanor. Men det finns också
en ömsesidighet. Människor kan genom mobilisering på gräsrotsnivå, skapa ett tryck på att
förändring behövs. Köpbojkotter till exempel har verkan först om människor bestämmer sig
för att agera gemensamt. Ett lyckosamt exempel är kampen mot Apartheidregimen i
Sydafrika. En annan mobilisering som till stor del har vuxit fram underifrån är människors
önskan att importerade varor ska vara tillverkade under rättvisa villkor. Men detta har fått
samhällelig påverkan först när arbetet organiserats i form av Fair Trade-rörelsen.

7. Globala institutioner
7.1 Befintliga globala institutioner
De befintliga globala institutionerna styrs i stor utsträckning av de utvecklingsmodeller som
är ansvariga för dagens kriser. Maktstrukturerna inom dessa globala institutioner speglar i stor
utsträckning dagens och gårdagens globala maktstrukturer. En reformering är därför
nödvändig. De befintliga globala institutionerna är i första hand: Världsbanken, IMF, WTO
och handelsavtalen, samt FN:s olika organ; UNDP, FAO, UNICEF, FN:s generalförsamling.
Världsbanken och IMF
Sedan början av 1980-talet har dessa institutioner haft strategier för sina lån och hjälpprogram
som gått under samlingsnamnet ”omstrukturering” där de tvingat på utsatta länder en
nyliberal agenda i ekonomin. Den ideologi som präglat institutionerna går under begreppet
”Washington Concensus” som är ett passande namn som visar var makten ligger.
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Programmen har vilat på privatiseringar och avregleringar, skattelättnader för transnationella
bolag, samt ensidiga satsningar på exportgrödor och råvaror, vilket ställt till stor ekonomisk
och social skada i de länder som varit beroende av stöd från IMF och Världsbanken.
Programmen har bidragit till att öka klyftorna mellan nord och syd, förhindrat social
utjämning inom de fattiga länderna, och hållit kvar utvecklingsländerna i en position som
leverantör av (allt billigare) råvaror till rika nord.
Många av världsbankens lån har också handlat om satsningar på storskaliga energiprojekt som
kolkraft och vattenkraftdammar som dels bidragit till accelererande klimatförändringar och
skapat konflikter med miljöintressen och urfolk i flera länder. Institutionerna har fått massiv
global kritik för detta, och har försökt att skapa nya arbetssätt. Studier visar dock att de nya
strategierna fortfarande bär stora likheter med de orättvisa och nyliberalt präglade strategier
som vilade på Washington Concensus.10
Både Världsbanken och IMF behöver reformeras i grunden där det blir demokratiska
beslutsformer, där hanteringen blir mer transparent, och där utvecklingsländerna ges ett större
inflytande. Samtidigt behövs inflytande för folkliga rörelser och ursprungsfolk som direkt
berörs av de beslut som tas inom dessa institutioner. Dessa institutioner behöver också mandat
att använda instrument för global utjämning av inkomster och förmögenheter i form av t ex:
Global Tobinskatt, Global skatt på växthusgasutsläpp, samt avskaffande av skatteparadis och
internationella åtgärder mot skatteflykt (se land-för-land-redovisning).
New Development Bank (NDB)
I ett försök att skapa motvikt till maktobalanserna i Världsbanken och IMF gick de fem så
kallade BRICS-länderna ihop om att skapa New Development Bank. BRICS=Brasilien,
Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika). Syftet var att mobilisera resurser till hållbara
utvecklingsprojekt i tillväxt- och utvecklingsländer. Röstningsstrukturen och
maktförhållandena i NDB är organiserat på ett mer utjämnat sätt än i Världsbanken. Bankens
agenda sätts i högre utsträckning av de länder som är berörda av lånen. Samtidigt ska vi inte
ha för stora illusioner om BRICS-länderna ambitioner. NDB ger dock utvecklingsländerna en
starkare ställning.
World Trade Organisation (WTO) och internationella handelsavtal
WTO är på samma sätt dominerade av de starkaste staterna och av mäktiga företagsintressen.
Frihandelsdogmen är allenarådande, även om de starkaste staterna samtidigt med stort
hyckleri, gärna fortsätter att skydda och subventionera egna företagsintressen, som t ex EU
inom jordbrukssektorn. De avtal som finns griper alltmer in i traditionellt nationella
politikområden – från gemensam välfärd till livsmedelssäkerhet, miljölagstiftning och
patentlagstiftning. Detta präglar även de investerings- och handelsavtal som EU förhandlar.

10

http://www.globaljustice.org.uk/tags/world-bank http://www.globaljustice.org.uk/tags/imf
http://www.globaljustice.org.uk/sites/default/files/files/resources/treacherousconditions07052003.pdf
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För många länder, inte minst fattiga, innebär detta ett alltmer kringskuret politiskt
handlingsutrymme att utforma lämpliga utvecklingsstrategier
WTO har svårt att nå fram till nya storskaliga och globala frihandelsavtal på grund av
omfattande protester och genom att många länder tvekar utifrån egna nationella intressen.
Frihandelsförhandlingarna har nu pågått i många år. Men vi ska akta oss för att tro att WTO är
ett överspelat kapitel. 11
Vad som nu blir mer framträdande, och som drivs hårt av USA är framväxten av regionala
handels- och investeringsavtal. Dessa är betydligt mer omfattande än traditionella
frihandelsavtal. Ett avtal TPP har precis blivit antaget, och det omfattar 12 länder runt Stilla
havet, med USA i spetsen. Avtalet är antaget men inte ännu godkänt av ländernas parlament.
USA och EU håller också på att förhandla fram ett liknande avtal; TTIP. Ytterligare ett viktigt
avtal som är under förhandling mellan 50 länder är TISA som berör handel med tjänster. Det
avtalet kan få stora konsekvenser för ländernas möjligheter att organisera sin välfärd på ett
offensivt, demokratiskt och rättvist sätt.
Kännetecknande för dessa avtal är att de omfattar mycket mer än frihandel. De går in i
ländernas lagstiftning, ger företagen rättigheter att stämma stater för lagstiftning och andra
beslut som riskerar att minska företagens vinster, de ger företagsråd rätt att granska
lagstiftning i förväg. De får stark kritik för att vara odemokratiska, och ge företagens rätt att
köpa och sälja exklusivt företräde framför t ex miljöintressen, arbetsrättigheter,
livsmedelssäkerhet, skydd av urfolks rättigheter med mera.
Det är en huvuduppgift för den globala rättviserörelsen att stoppa denna typ av avtal.
Ett globalt alternativ till de nyliberala frihandelsdogmer och storföretagsintressen som präglar
WTO är den växande rörelsen för rättvis handel, vilket vi redogör närmare för i avsnitt 8.
FN och de olika FN-organen
FN är i stor utsträckning strukturerat efter de geopolitiska förhållanden som uppstod efter
andra världskriget. Det innebär att FN:s ageranden i stor utsträckning är i händerna på
kärnvapenmakterna, kodifierat i Säkerhetsrådets starka ställning och ojämlika maktstruktur.
Däremot finns ett mer utjämnat inflytande i Generalförsamlingen och de olika FN-organ som
arbetar med rättighets- och utvecklingsfrågor. Dit hör UNDP, UNICEF, UNHCR, WFP,
UNEP. m.fl.
WHO är liksom IMF och Världsbanken (se ovan) och ett stort antal andra organisationer
autonoma organ kopplade till FN.
FN har också en generalförsamling där varje medlemsstat är representerad på ett likvärdigt
sätt. Generalförsamlingens makt är dock begränsad.

11

http://www.globaljustice.org.uk/blog/2015/dec/10/wto-not-dead
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Rätt utformat och med tillräckliga mandat skulle FN kunna vara en institution för global
rättvisa. Så står också i de högtidliga deklarationer som antagits av generalförsamlingen och
de flesta av medlemsstaterna. Så är det dock inte i verkligheten. Det finns många diskussioner
om reformering och demokratisering av FN. En sådan diskussion är förslagen om inrättande
av världsparlament. Se avsnittet nedan. En grundfråga är dock hur de mäktigaste staterna ska
förmås att frivilligt ge ifrån sig sina exklusiva maktpositioner.
7.2 Nya globala institutioner – vägen till en global demokrati
Rättvisa och demokrati är sammanlänkade idéer och begrepp. Demokrati är ett uttryck för
rättvisa och politisk jämlikhet. Demokrati är också ett verktyg för att uppnå rättvis fördelning
och likhet inför lagen. Om det alltså stämmer att rättvisa bäst uppnås genom demokrati, då
borde det också stämma att global rättvisa bäst uppnås genom global demokrati.
Global demokrati som uttryck för global rättvisa
En bärande princip för demokratin är idén om alla människors lika värde. Denna idé har
formulerats vid många olika tillfällen genom historien, tydligast förmodligen i december 1948
i den första artikeln i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna: Alla
människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Denna idé, som vi kan kalla för den
universella jämlikhetens idé, kommer i ett demokratiskt samhälle bland annat till uttryck
genom fria och allmänna val, där varje vuxen människas röst väger lika tungt. En människa en röst, det är inte bara demokratins, utan förstås också rättvisans, fundament.
Men ännu saknas de globala institutioner som skulle kunna ge uttryck åt denna den
universella jämlikhetens idé. I Sverige är det bara svenska medborgare som har rätten att rösta
i allmänna val, och det på goda grunder. För att kunna realisera verkligt allmänna val, och för
att kunna ge uttryck för den universella jämlikheten, behöver vi därför globala och
allmänmänskliga politiska verktyg. Vi behöver global demokrati.
Global demokrati som verktyg för global rättvisa
Den odemokratiska ordning som idag råder i vårt globala samhälle och avsaknaden av
demokratiska verktyg gör det extremt svårt att främja global rättvisa, till exempel en rättvis
och hållbar fördelning av jordens resurser. Det innebär att besluten som rör hela jorden idag
fattas av ett fåtal inflytelserika aktörer - framför allt militärt starka stater och kapitalstarka
företag och individer - som i hög utsträckning är styrda av sina egna kortsiktiga intressen.
Genom att utveckla globala demokratiska institutioner skulle vi långsiktigt få möjlighet att
sätta tydligare gränser för kortsiktiga egenintressen och istället kunna främja den globala
rättvisans sak. Det handlar exempelvis om att upprätta ett globalt rättssystem, där alla
människor ska vara lika inför lagen. Det handlar också om att utveckla en ekonomisk och
social politik för global rättvisa, för att minska klyftorna och utveckla globala sociala
skyddsnät. Det handlar också och inte minst om att utveckla det viktigaste demokratiska
verktyget för att kunna kanalisera den samlade mänsklighetens och den enskilda människans
vilja och intressen: ett världsparlament.

56

Världsparlamentet - vägen till global demokrati
Parlamentet är demokratins hjärta. Vårt globala samhälle är i akut behov av ett sådant organ. I
korta drag skulle ett världs- eller FN-parlament bland annat kunna:
•
Ge uttryck för alla människors lika värde och rätt att delta i den globala politiken på lika
villkor.
•
Ge hela mänskligheten en kanal för sin samlade röst.
•
ge FN en bättre översikt och samordning av sina många viktiga program och
verksamheter.
•
Ge organisationen större öppenhet och legitimitet.
•
Kunna vara med och bestämma om de regler och ramar som vi behöver för att kunna
forma ett rättvist, fredligt och hållbart globalt samhälle.
•
Göra FN till en förebild för demokrati i världen.
Ett fullfjädrat världsparlament kan förmodligen bara utvecklas gradvis och på längre sikt. Ett
första steg på väg mot ett framtida direktvalt världs- eller FN-parlament är att upprätta en
rådgivande parlamentarisk församling inom FN (UNPA). Detta kan göras i enlighet med
artikel 22 i FN-stadgan och således utan möjlighet för säkerhetsrådets VETO-makter att
förhindra.
Ett UNPA kan initialt vara sammansatt av parlamentariker från medlemsstaterna. Antalet
parlamentariker från respektive stat skulle då bestämmas av folkmängden. Men precis som i
t.ex. Sveriges riksdag så skulle FN-parlamentarikerna gruppera sig utifrån politisk inriktning.
Varje FN-parlamentariker skulle ytterst vara utvald för att företräda hela mänsklighetens och
hela jordens intressen oavsett om personen ifråga kom från Sverige eller från Indonesien. Det
skulle också vara utifrån detta mandat som varje FN-parlamentariker ytterst stod till svars.
Politisk opposition, ofta även minoritetsgupper av olika slag, saknar idag en formell röst i FNsystemet. Denna nya parlamentariska församling skulle sannolikt därför innebära ett viktigt
stöd för oppositionskrafter och minoritetsgrupper i mindre demokratiska stater. Trots sitt
begränsade mandat skulle en rådgivande parlamentarisk församling innebära ett stort och
avgörande steg närmare idén om universell jämlikhet och skulle sannolikt få en stark moralisk
auktoritet i frågor som rör mänskligheten i stort.
UNPA-förslaget drivs sedan 2007 av kampanjen för upprättandet av en parlamentarisk
församling inom FN (UNPA-kampanjen) och har sedan dess fått stöd av ca 1500 sittande eller
tidigare parlamentariker från ca 120 av FN:s medlemsstater, och av en mängd andra
framstående företrädare från vårt globala samhälle. Läs mer om förslaget och om vem som
stöder det på UNPA-kampanjens hemsida: www.unpacampaign.org 12

12

Petter Ölmunger, Nationell samordnare för UNPA-kampanjen.
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Sveriges civilsamhälle, riksdag och regeringen bör initiera ett strukturerat och långsiktigt
arbete för att tillsammans med andra progressiva medlemsstater lyfta detta förslag inom FN.

8. Åtgärder
8.1 Gemensam ekonomi och gemensamt ägande ökar möjligheterna till global rättvisa
I grunden handlar det om att utjämna ekonomiska skillnader; i förmögenhet, inkomster, samt
tillgång till välfärd. Ju större andel av ekonomin som är gemensam och distribueras genom
politiska beslut, desto större blir möjligheterna att åstadkomma global rättvisa.
Genom att göra större andel av kapitaltillgångarna till gemensamma nyttigheter så ökar
möjligheten till demokratiska omfördelningsbeslut, att styra investeringar till hållbara
alternativ, samt att satsa i de mest utsatta områdena. Det kan ske genom att systemviktiga
banker blir satta under demokratisk styrning, att kapitalvinster fonderas under gemensam
styrning på olika sätt, och att anställda, kommuner osv, ges makt över företag som de är direkt
berörda av.
Eftersom så stor del av kapitalet är av transnationell karaktär behöver världssamfundet så
snabbt som möjligt utarbeta internationella skatter som skatt på valutatransaktioner, och
koldioxidbeskattning, samt upphäva möjligheten att gömma tillgångar i s.k. skatteparadis. En
del åtgärder i den vägen är redan på väg.
Skattesystemet är också ett viktigt verktyg för att sätta större andel av ekonomin under
gemensam styrning för att styra resurser och handlingsmönster i hållbar riktning. Det tredje
stora instrumentet för global rättvisa är inkomstutjämning. Hornborg visar övertygande att det
som sett ut om teknologisk innovationskraft och överlägsenhet i stor utsträckning handlar om
strukturellt orättvisa inkomster som förstärkts över generationer. Vi utgår från att
Ekonomigruppen i Medborgarutredningen tittar närmare på detta.
8.2 Rättvis handel, viktigare än frihandel
På global nivå behövs en massiv omfördelning och utjämning av resurser och makt över
naturtillgångar för att global rättvisa ska nås. Det finns en internationell rörelse, Fair Trade,
som driver ett annat och mer demokratiskt sätt att organisera det internationella utbytet av
varor. Idag samarbetar Fair trade-rörelserna inom en egen internationell organisation, World
Fair Trade Organization (http://wfto.com/).
Organisationerna för rättvis handel vill främja en handel där människan och lokalsamhällets
utveckling sätts i centrum och därigenom motverka fattigdom och social utslagning. Rättvis
handel är ett samarbete mellan producenter, importörer, butiker och konsumenter, som präglas
av öppenhet, ömsesidighet och respekt för alla parter. Rättvis betalning, goda
arbetsförhållanden, långsiktighet, respekt för mänskliga rättigheter och för miljön ska på sikt
möjliggöra ekonomisk och social utveckling.
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WFTO:s 10 principer för rättvis handel:
1.
Bättre möjligheter för marginaliserade producenter
2.
Transparent och demokratisk organisation
3.
Handel med socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar
4.
Rättvist pris och rättvis betalning
5.
Inget barnarbete eller tvångsarbete
6.
Icke-diskriminering, jämställdhet och fackliga rättigheter
7.
Goda arbetsförhållanden
8.
Kapacitetsbyggande
9.
Ökad medvetenhet om Fair Trade
10.
Miljöhänsyn
8.3 Självförsörjning och större andel lokal handel grunden för hållbar global ekonomi
I den fossildrivna globaliserade hyperkapitalismen så ses globala överföringar av varor,
tjänster, valutor, arbetskraft som något i sig eftersträvansvärt (möjligen med undantag för
människor då). Alltfler av tillvarons aspekter ses som en vara som kan prissättas, köpas och
säljas.
I omställningsrörelsen, i den internationella småboenderörelsen, och i de så kallade
globaliseringskritiska rörelserna har dessa axiom ifrågasatts med allt mer kritiska ögon.
Hornborgs bok Nollsummespelet (se avsnitt 2.1) handlar om de teknofetischistiska myter som
finns inbäddade i dessa axiom.
I de kritiska rörelserna lyfts begrepp som lokal självförsörjning, matsuveränitet,
motståndskraft (resiliens) och självbestämmande fram. Utgångspunkten är att hållbarheten
globalt bara kan vinnas om det finns en mångfald av lokala ”hållbarheter” i samhällen över
hela jorden. Det är också troligt att det inte är ekonomiskt eller ekologiskt sunt att transportera
lika mycket gods över hela världen i ett fossilfritt transportsystem. Vi behöver bli bättre på att
producera det vi behöver där vi finns. En större del av handeln behöver åter ske i lokala
cirklar.
8.4 Fri tid istället för ökad konsumtion
Det är svårt att utjämna ekonomiska skillnader såväl globalt som inom landet, samt att
begränsa den materiella konsumtionen så länge som människor som har det gott ställt
fortsätter att förvänta sig ökade inkomster och ökad köpkraft. I den moderna utvecklingen har
en del av produktivitetsökningen tagits ut i form av kortare arbetstid. Det är inget nytt. Idag
tycks det dock vara en stor utmaning att argumentera för att vi behöver förkorta arbetstiden
ytterligare.
Genom att korta arbetstiden, utan lönekompensation för de som har det bra ekonomiskt,
minskas konsumtionstrycket. Vinsten för människor är en ökad tillgång till fri tid för egen
utveckling, hobbyverksamhet, social samvaro, kanske egen matodling, hantverk som
ytterligare bidrar till hållbarhet.
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Begreppet värnplikt har använts för en samhällstjänst som syftade till militärt försvar. I ett
samhälle med kortare lönearbetstid och med målet att skapa en hållbar framtid för kommande
generationer och globalt så kan något/några års allmän samhällstjänst med värn av natur,
sociala nyttigheter och samhällelig gemenskap – utöver militärt försvar – bli en naturlig del.
8.5 Anpassa Sverige till ett ekologiskt hållbart fotavtryck.
Det viktigaste Sverige som ett utvecklat land kan göra är att anpassa sitt eget ekologiska
fotavtryck till en hållbar nivå - att vår belastning på mark, naturresurser, ekosystem och
atmosfär håller sig inom ramen för vad en planet kan bära. När rika länder gör det så får
utvecklingsländerna utrymme att utvecklas ekonomiskt och socialt inom ramen för vår enda
planet.
Hur ska då Sverige minska sitt ekologiska fotavtryck till 1 klot per person? Beräkningarna av
det ekologiska fotavtrycket är uppbyggda på hur olika samhällssektorer belastar markens
absorberande och återskapande förmåga. Dessa frågor behandlas i flera av de andra grupperna
i medborgarutredningen. Vi har i nästa avsnitt ändå kortfattat tittat på problembilden och
förslag till åtgärder.

9. Vad ligger bakom Sveriges stora ekologiska fotavtryck och vad vi kan
göra åt det?
Som vi visat i avsnitt 1.2 så står svensk konsumtion för ett stort och snabbt växande
ekologiskt fotavtryck. Vi tillhör de värsta länderna i världen sett till ekologiskt fotavtryck per
person och år. För att finna vägar till en grundläggande omställning så behöver vi titta
närmare på de olika områden som ligger till grund för beräkning av det ekologiska
fotavtrycket. Vi behöver fråga oss vad det är i vår livsföring och organisering av samhället
som orsakar denna höga belastning, samt vad vi i så fall kan göra åt saken. Vi presenterar en
idélista nedan som inte på något sätt är fullständig. Det är också mycket svårt att beräkna
vilka effekter varje åtgärd ger på det ekologiska måttet jordklot/person. Åtgärderna verkar i
olika skala och i olika tidsperspektiv. Klart är dock att det på de flesta områden krävs
omfattande åtgärder, en ekonomi som inte är så beroende av hög materiell konsumtion och ett
nytt sätt att leva.
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Tabell 5: Sveriges Ekologiska Fotavtryck enligt senaste mätningar och mål för hållbarhet.
Målen anges i ekologiskt fotavtryck mätt i antal jordklot som krävs för att bära uttag av
naturresurser, utsläpp och användning av mark och skog, räknat på genomsnittlig
konsumtion per person i Sverige.
Sektor
Odlingsmark
Betesmark
Skogsproduktion
Fiskevatten
Bebyggelse
Koldioxid
Ekol. fotavtryck

belastning (2012)
0,8
0,2
0,7
0,1
0,2
2,2
4,2

Mål (2040)
0,3
0,1
0,3
0,0
0,1
0,2
1,0

9.1 Odlingsmark (0,8) och betesmark (0,2)
Sveriges belastning av odlingsmark (inom landet och genom import) motsvarar en belastning
på 0,8 klot/person, att jämföra med det globala genomsnittet 0,3 klot/person. För att hålla oss
inom ramen för ett klot totalt så behöver vi ner i nivå med länder som Kuba och Kina. Vårt
mål bör vara att begränsa belastningen på odlad mark till motsvarande 0,3 klot/person. Vad
gäller betesmarken så ligger världsgenomsnittet på 0,1 klot/person. Sverige behöver komma
ner till omkring världsgenomsnittet, 0,1 klot/person.
Problem vi identifierat
Vi har identifierat huvudorsakerna till Sveriges stora belastning på odlingsmark och
betesmark till följande:

Den industrialiserade köttproduktionen med mycket kraftfoder och konstgödsel,

importerat kött producerat med kraftfoder och/eller nedhuggna skogsområden som följd,

den höga konsumtionen av mejeriprodukter producerat på samma sätt,

det stora matsvinnet, samt

alltför stor konsumtion av klädfibrer, särskilt importerad bomull.
Huvudåtgärder
De hudsakliga åtgärderna blir följaktligen:

Minskad köttkonsumtion, särskilt nötkött. Kvarstående köttkonsumtion bör helt vila på
uppfödning enligt hållbara naturbruksmetoder, vilt, och med produktion enligt
småskaliga närhetsprinciper,

minskad konsumtion av mejeriprodukter,

minskat matsvinn och en återföring av näringsämnen (kompostering, kolinlagring),

nya odlingsmetoder, goda exempel tycks vara permakultur och agroforestry-metoder,
liksom
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skarpare krav på hållbarhetskriterier (såväl miljömässig som kvalitet) för klädvaror och
ett stopp på den snabba cirkulationstiden för klädvaror.
De styrmedel som kan åstadkomma dessa stora förändringar bör verka i alla led; lagstiftning,
skattepolitik, styrda investeringar, folkbildning, samt uppmuntran och stöd till lokala
omställningsinitiativ. Här är några idéer:

Naturbetet behöver gynnas genom statligt stöd och reglering.

Småskalig kycklingproduktion (höns på bakgården).

Skatteregler som gynnar alternativ till mejeriprodukter.

Stöd till utveckling av alternativ till mejeriprodukter.

Stöd till de bönder som behöver ställa om.

Köttransonering.

C02-skatt på kött.

Skatter på skadlig konsumtion.

Reglera bort stordrift, och industrialiserad köttproduktion.

Gynna småskaliga ekojordbruk, närproducerat.

Minska köttimporten genom hårda regler på djurskydd, godkända
framställningsmetoder osv.

Folkbildning – laga vegetarisk/veganskt – börja med offentliga institutioner.

Stöd till stadsodling.

Forsknings- och utvecklingsstöd till nya odlingsmetoder, permakultur, agroforestry.

Folkbildningprogram om nya konsumentideal, säsongsmatlagning, hållbar lagring m m.

Användning av TV-program, ICA-kuriren m fl media för en ny matlagningskultur.

Organisera detaljhandeln på ett annat sätt, där överflödskyltningen tas bort.

Återupprätta närbutikerna ”vad får det lov att vara?”.

Kontrollorgan mot industrins svinn.

Obligatorisk kompostering av matavfall i alla hushåll.
Minska sortimenthysterin.

Förbud mot att kassera mat i detaljhandeln.
Vad gäller att minska konsumtionen av klädfibrer kan styrmedlen vara:

Skattebefriad återanvändning, reparation (återanvändningspant på kläder).

Garanti- och kvalitetskrav på kläder.

Folkbildning för nya normer kring att köpa billiga kläder som tillverkats med ohållbara
villkor.

Förstatliga HM under sömmerskekontroll.

Stöd till lokal klädproduktion med hållbara fiberkällor (växtfibrer, lin, ull o dyl).

Stopp för handelsavtal som gynnar skadlig massproduktion under dåliga villkor.
(Stoppa TTIP och WTO)
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9.2 Skogsproduktion (0,7)
Sverige är ett skogsland. Skogen är en avgörande kolsänka. Vårt höga uttag av skogsråvara
och våra kalhyggesmetoder gör att Sverige har en mycket hög belastning på 0,7 klot per
person, jämfört med världsgenomsnittet på 0,2 klot/person. Sverige måste ner till en nivå
motsvarande omkring 0,3 klot/person.
Problem vi identifierat
Vad vi kan se utgör huvudorsakerna till vår höga ekologiska belastning på skogssektorn
följande:

För mycket odlad skog och för lite urskog (bara 4 procent kvar).

Importerade skogsprodukter (typ palmolja och biobränsle).

Överkonsumtion av boyta, möbler, och kosmetiska renoveringar. Sverige har en
genomsnittlig boyta på omkring 44 m2/person. Samtidigt finns många trångbodda vilket
innebär att en liten grupp har en enorm överkonsumtion av boyta. Stor boyta innebär
också överkonsumtion av möbler m m.

Överkonsumtion av förpackningar, papper, reklam, hygienartiklar.

Klädproduktion utifrån skogsfiberråvara.
Huvudåtgärder
Åtgärderna bör huvudsakligen inriktas på att minska omsättningen av träråvara:

Minska omsättningen på skogsråvara där större ytor blir skyddad gammelskog, eller
nationalpark. När trä används på rätt sätt kan det hålla mycket länge, i flera hundra år ( t
ex i hus, eller kvalitetsmöbler).

Motverka import av ohållbara skogsprodukter (regnskogsträ, palmolja).

Motverka överkonsumtion av boyta. Det kan samtidigt bidra till att minska
bostadsbristen.

Återanvändningsystem för trävaror, möbler, skogsfibrer.

Minskad pappersanvändning.
Styrmedlen behöver i likhet med ovan verka på många nivåer:

Fastighetsbeskattning som motverkar överkonsumtion av boyta, t ex en progressiv
fastighetsskatt (baserad på boyta).

Dela på befintliga hus och lägenheter.

Ta bort ROT-avdragsmöjligheten för kosmetiska ombyggnader.

Certifiering av urskogssäkra trävaror.

Förlängd garantitid på möbler, gynna produkter av kvalitet och lång hållbarhet.

Utveckla återanvändningssystem.

Stimulera ombyggnad av stora villor till flerfamiljshus.

Ekonomiska incitament för människor att hyra ut del av bostad till
nyanlända/bostadslös.

Förbjud pappersreklam, eller sök andra sätt att kraftigt begränsa överkonsumtion av
papper.
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Ökad närhandel kan bidra till minskad användning av engångsförpackningar.

Restriktioner för användning av engångsmaterial/förpackningar i olika sammanhang.

Reglerad skogsförvaltningen med förbud mot kalhyggen.
9.3 Fiskevatten (0,1)
Sverige har nästan dubbelt så stor ekologisk belastning på fiskevatten (0,1 klot/person)
jämfört med världsgenomsnittet. Vi behöver halvera det, 0,05 klot/person.
Problem vi identifierat
Fisk och annan föda som kan hämtas ur havet utgör ett klimatsmart alternativ till kött om det
sker på ett hållbart sätt. De huvudsakliga problemen med dagens fiskkonsumtion är enligt vår
mening:

Hög konsumtion av odlad fisk som matats med fisk.

Ohållbara fiskemetoder med en för stor och effektiv fiskeflotta.

Stor import av fisk och skaldjur som tagits upp eller odlats på ett ohållbart sätt.
Åtgärder
Åtgärderna handlar om hållbarhetskriterier, samt omläggning och minskning av konsumtionen:

Endast tillåta odlad fisk som uppnår hållbarhetskriterier. Särskilt viktigt är att
motverka/förbjuda import av odlade skaldjur för skydd av mangroveskogar mm.

Minskad fiskkonsumtion. Fisk bör i högre grad vara vildfångad med hållbara metoder.

Ersätt en del fiskkonsumtion med musslor. Musselodlingar kan ha god effekt på
havsmiljön.
9.4 Bebyggelsen (0,2)
I detta sammanhang avser bebyggelsen den mark som går åt för bostäder, infrastruktur, gruvor
och industrier, alltså inte den energiförbrukning som sker i våra bostäder och industrier. Detta
redovisas nedan under Koldioxid-avsnittet. Vår sammanlagda bebyggelse innebär en hög
belastning (0,2 klot/person) gentemot världsgenomsnittet. En slutsats bör vara att våra vägar,
bostäder, kraftverksdammar, gruvor och industrier tar för stor plats i förhållande till den
folkmängd vi har. Målet bör vara att vi kommer under 0,1 klot/person.
Problem vi identifierat
Vi tror att följande faktorer ligger bakom Sveriges höga belastning på området:

Vi har stora bostäder (se avsnittet ovan om den ekologiska belastningen på skogen).

Alla trafiksystem, parkeringsplatser, gruv- och industrimarker belastar stora ytor.

Vår stora andel vattenkraft belastar genom stora kraftverksdammar.

Villaträdgårdarnas storlek liksom den stora förekomsten av sommarhus bidrar.

Utspridningen av städerna medför stora och ineffektiva ytor för vägar och parkeringar.
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Åtgärder
En del av åtgärderna för att komma till rätta med detta är också åtgärder som behövs för att få
ner vårt stora koldioxid-avtryck (se nedan). Vissa åtgärder som vi tagit upp för att minska
belastningen på våra skogar påverkar också bebyggelsens yta (se ovan). I övrigt vill vi lyfta
fram följande:

Transportsektorns utrymmeskrav behöver minskas genom övergång till transportsnålt
samhälle, minskade parkeringsytor och bilanvändning i städer, förtätning av boende och
decentraliserad samhällsservice. Mer behöver ligga inom gång- och cykelavstånd.

Få ner användningen av boyta, och högre nyttjandegrad på befintlig boyta.

Stoppa utbredningen av köpcentrum och tillhörande infrastruktur.

Högre krav på effektiv markanvändning inom industri: dammar, anläggningar, mm.

Sänkt hastighet på vägarna minskar behovet av ständigt växande vägbredd.
9.5 Koldioxid (2,2)
Sveriges koldioxidavtryck (2,2 klot/person) är betydligt större än världsgenomsnittet som
ligger på 0,9 klot/person. Detta trots att våra inhemska utsläpp är låga sett till att vi är ett högt
utvecklat industriland. Detta beror på att stora delar av vårt koldioxidavtryck är importerat
genom import av varor och utrikes flygresor. Även världsgenomsnittet ligger på för hög nivå
för att vi ska ha ett hållbart klimat. Målet för världen och Sverige bör vara att
koldioxidutsläppen inte motsvarar en belastning på mer än 1 ton per person vilket betyder
knappt 0,2 klot/person.
Problem vi identifierat
Fossilbränsleanvändningen är djupt invävd i vår infrastruktur. Även ett högt uttag av skog och
markanvändning påverkar koldioxidavtrycket, även om svensk skog fortfarande anses vara en
kolsänka. Vi listar de vi ser det de viktigaste faktorerna bakom vårt höga koldioxidavtryck:

Stål-, cement- och annan processindustri behöver effektiviseras och ställas om.

Transportsektorn är en stor bov i sammanhanget.

Den oorganiska plasten medför utsläpp bland annat i sopförbränningen och är
resurskrävande genom den snabba omsättningstakten.

Byggande och uppvärmning av bostäder utgör en stor koldioxidbelastning.

Elproduktion (i viss mån) innebär fortfarande vissa utsläpp i Sverige.

Jordbrukets produktionsmetoder med mycket olja och kemi.

Kalhyggen och plantager samt markens försämrade kolinlagring.
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Bild 3: Solpaneler på slottets tak
Huvudsakliga åtgärder
Åtgärderna innefattar omfattande omställningar på ett stort antal områden i samhället. Det
handlar om ett nytt samhällsbygge men också att konsumtionen i viktiga avseenden behöver
minska:

Omställning till ett transportsnålt samhälle.

Fordonsflottan behöver bli fossilfri så snart som möjligt.

Omställning från privatresande till kollektivtrafik.

Energibesparingar och energieffektiviseringar.

100 procent förnybar energiproduktion.

Bostäderna på sikt bli oberoende av energitillförsel för värme.

Effektivare och minskad användning av stål och betong, utveckling av fossilfri
stålproduktion.
Styrmedlen handlar i stor utsträckning om finansiell makt. Det är stora investeringar som
behöver styras åt rätt håll. Samtidigt behövs styrmedel som underlättar för människor att leva
klimatsmart, och att välja bort överflödskonsumtion:

Vi behöver lagar och skattepolitik som styr över resor, och transporter från väg och bil
till kollektivtrafik, järnväg och sjötrafik.

Flygets klimatbelastning kan bara lösas med kraftigt minskad flygtrafik, genom
restriktioner och skattepolitik.

Vi behöver en samordning av transportsektorn istället för den vilda västern av ”fri
konkurrens” som EU-reglerna fört med sig.

Samhällsplaneringen behöver inriktas på att minska transportbehoven och gynna gångoch cykeltrafik.

En prioritering av cykelinfrastruktur och lastcyklar för närtransporter kan lösa många
lokala behov och samtidigt förbättra folkhälsan.

Fossilbränslen måste helt förbjudas i fjärrvärmesektorn.

Statliga investeringsprogram för förnybar energiproduktion, där produktionsmål ger
företräde framför lönsamhetsmål.
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Regler för energieffektivitet och energikrav vid byggande måste skärpas genom s.k.
nollenergihus-standard och krav på hushållsel.
Krav på solcell eller gröna tak i all nybyggnation – distribuera ut till nätet. Varje hus bör
bli en del av energiproduktionen.
Utvecklingsmedel till koldioxidfri eller neutral stålproduktion.
Användningen av trä i byggandet behöver öka på bekostnad av stål och betong
Minskad personbilsproduktion.
Omställning av jordbruket enligt ovan.

10. En ny berättelse om samhället
Alla de åtgärder som behöver genomföras behöver en gemensam meningsbärande berättelse
om vad som är det viktiga i ett samhälle och i människors liv. Industrialismens och
kapitalismens berättelse behöver transformeras i grunden, och kommer att göra det i och med
de förändringar vi kämpar för. Men som vi märker sker inte detta utan starkt motstånd.
Vår nutid visar också den uppenbara risken för att makthavare och människor flyr in i
fascismens bedrägliga och livsfarliga förenkling av rätt, sanning, mening, och gemenskap.
Vår berättelse behöver handla om ett samhälle som håller och som håller ihop, och det är inte
ett samhälle som avgränsas av någon mytisk nationsidé (eller någon annan godtycklig
avgränsning), utan det är ett världssamhälle byggt av en myllrande mänsklighet som i rättvis
ordning delar på en enda planet och lever ett tillräckligt gott liv.
Tänk tanken att i en folkomröstning få ta ställning till en början på en sådan vision; ett ja
eller ett nej till ett Sverige som har en globalt hållbar ekonomi motsvarande en belastning om
1 klot per person och år 2040
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STAD OCH LAND samt VÅRT DAGLIGA BRÖD
Eva Avner, Ulla Björklund, Görel Hedtjärn, Frida Hård af Segerstad, Göran Jakobsson, Maya
Johansson, Bitte Liberg, Agneta Liljesköld, Nina Naim, Inga-Lill Stjerndahl, Ingrid
Svenkvist, Monica Tegerstedt, Evalena Varhely, Svante Wagenius, Henrik Waldenström,
Mimmi Zotterman, Gun Åkerman

Uppdraget från Medborgarutredningar var att redovisa en lägesbeskrivning, men framför allt
att föreslå förändringar, som kan bidra till att motverka jordens uppvärmning, och upprätthålla
en levande landsbygd. Vi har träffats vid 8 tillfällen i cirkeln land och stad varav 6
gemensamma möten med cirkeln ”Vårt dagliga bröd”.
Bakgrundsfakta vad gäller uppdelning land/stad samt vårt matavtryck, vattenförbrukning,
fiske och utsläpp av växthusgaser från djurhållning:

Den odlingsbara marken är en begränsad resurs. Det finns inte mer än 2.300
kvadratmeter tillgängligt per världsmedborgare.

2/3 av världens tillgängliga jordbruksmark kan inte odlas upp. Där är betesdjur det bästa
sättet att omvandla areal till föda.

Vårt fotavtryck i Sverige är nästan dubbelt så stort som vad som är tillgängligt per
världsmedborgare. Med dagens produktionsformer räcker jordens areal inte på långa
vägar om alla skulle äta som svenskarna.

Betande djur fyller viktiga funktioner Genom att djur kan beta på icke odlingsbar mark
kan människan tillgodogöra sig föda även från dessa marker och skapar därmed också
en recirkulation av växtnäring till jordbruk.

Det finns stor risk för svår vattenbrist i delar av världen på grund av att källor med
fossilt vatten håller på att sina. Klimatförändringarna kommer dessutom att minska
nederbörden i delar av världen och glaciärsmältningen kommer att minska tillförseln av
vatten till många jordbruksområden För ett kilo nötkött åtgår 15.500 l vatten, för ett
äpple 70 l vatten, ett par jeans kräver 10.000 liter vatten till bomullsodlingen (1)

I Sverige äter vi ca 20 kg fisk per person och år. En fjärdedel av den är fångad
inom EU:s fiskevatten. Hälften importeras och den återstående fjärdedelen fångas i
fiskezoner som arrenderas från andra länder (främst i Afrika). Hälften av den fisk som
fångas i Sverige är foderfisk.

Susanne Johansson(2) ser två olika forskningstrender som svar på den globala
försörjningsproblematiken. Den första bygger på ett effektivare utnyttjande av
jordbruksmark och därmed ökad avkastning. Problemet med den modellen är att
den kräver att jordbruket tillförs energi i form av oljeprodukter, stora mängder
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konstgödsel, bekämpningsmedel och insatsmedel som sojaprotein. Detta riskerar att
skapa jättelika monokulturer som minskar den biologiska mångfalden. Den andra
trenden handlar om extensivare ekologisk produktion som mer efterliknar naturliga
ekosystem. Susanne Johansson förordar mer tvärvetenskaplig forskning som utgår från
de olika systemen.
Den odlade marken i Sverige utgör endast 8% av vår areal.
Städerna är helt beroende av en landsbygd för matförsörjning. Men avfolkning och
nedläggelse av brukningsbar mark gör att vi inte kan utnyttja den brukningsbara mark
som finns. Trenden att skapa ”gigastäder” är mycket oroande. Städernas matförsörjning
är beroende av transporter som idag huvudsakligen sker med fordon som kräver olja
eller bensin. Det behövs en omställning och omfördelning av befolkningen till
landsbygd och mindre städer. Det innebär behov av omfördelning av arbetskraft till
landsbygden.

Ytterligare problembeskrivning

Jordens medeltemperatur har stigit 1 grad och risken är stor för ytterligare uppvärmning
och med det katastrofala följder för naturen och för människorna. Det leder till ökad
ökenutbredning, samtidigt som vissa områden kommer att drabbas av extrema regn med
översvämningar och medföljande markskador. Havsnivåerna kommer att stiga vilket
kan skada brukningsbar mark. Årstidsväxlingarna som vi har nu kan i och med
klimatförändringarna komma att försvinna. Sammantaget finns en stor risk för
hungerkatastrofer i vissa delar av världen. Det är därför avgörande att brukningsbar
mark tas tillvara och att skörden i första hand kommer det lokala samhället till godo.

Stora förändringar skedde efter andra världskriget. Det industrijordbruk, som
utvecklades avlägsnades från kretsloppstänkande och ersatte biologisk kunskap med
kemikalier. Jordbruket blev fossilberoende med konstgödsel och kemiska
bekämpningsmedel. Idag utgör de jordbruk som enbart bedriver växtodling ca 40
procent av jordbruksföretagen. Detta innebär att många jordbruksföretag koncentrerar
sig på storskalig djurproduktion.

Sveriges jordbruk håller på att läggas ned, samtidigt som världens försörjning av mat
behöver all odlingsbar mark. Sverige är fortsatt självförsörjande på spannmål, men
produktionen av mjölk samt gris- och nötkött har sjunkit till mellan 40 och 60%. Sedan
inträdet i EU finns inga beredskapslager vare sig i Sverige eller övriga EU. Butikernas
lager räcker 3–8 dagar. Om transportsystemet kollapsar blir det snabbt tomt i butikerna.
Om landet isoleras är hälften av våra dagliga livsmedel, de som vi normalt importerar,
slut efter 10–12 dagar. Om man jämför odlingsarealen 1970 med 2016 så har den
minskat med ca 15% samtidigt som vår befolkning ökat med 20% under samma period.
Vår egenförsörjning av livsmedel har påtagligt minskat och gör oss mer sårbara (8).

Vi importerar mer än vi exporterar och vår brukningsbara mark minskar. Sverige
importerar ungefär dubbelt så mycket jordbruksprodukter och livsmedel som vi
exporterar. Både importen och exporten ökar normalt sett varje år (10). En betydande
del av importen utgörs av produkter som vi inte producerar själva, som till exempel
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citrusfrukt, bananer, soja och kaffebönor men vi importerar också en hel del produkter
som direkt konkurrerar med den svenska produktionen. Exempel på det är kött, vissa
slags frukter och grönsaker, samt mejeriprodukter. Om man jämför odlingsarealen 1970
med 2016 så har den minskat med ca 15% samtidigt som vår befolkning ökat med 20%
under samma period. Vår egenförsörjning av livsmedel har påtagligt minskat och gör
oss mer sårbara (8). EU-inträdet har medfört att lokalt svenskt jordbruk konkurreras ut.
I Sverige ser vi ingen stor risk för hungerkatastrof men städernas invånare fjärmar sig
allt mer från skog och mark och blir allt mer alienerade från hur och var mat produceras.
Om vi inte vet något om naturen, landsbygden, hur vet vid då vad som är viktigt att
bevara och sköta. Om delar av svenskt jordbruk blir utkonkurrerat finns det inte längre
några som producerar mat i Sverige. En avfolkad landsbygd gör att få eller ingen
reagerar när naturen skövlas. Kalhyggen tycks inte längre uppröra någon.
Nederbörden kommer att öka i de delar av Sverige som redan får mycket regn och de
delar av Sverige med liten nederbörd kommer att bli torrare. I de nederbördsrika delarna
finns det risk att det blir problem att kunna skörda grödor för att det blir svårt att komma
ut på åkrarna med tunga traktorer.
Inkomsterna från gruvnäring, kraftverk och skog återinvesteras inte i de regioner
varifrån de kommer.
Befolkningens kunskapsbrist vad gäller klimatförändringarna försvårar omställningen.
Statistik över handel mellan länder störs av att det inte alltid anges ursprungsland utan
det land som passerades sist i kedjan.
En betydande del av importen utgörs av produkter som vi inte producerar själva, som
till exempel citrusfrukt, bananer, soja och kaffebönor men vi importerar också en hel del
produkter som direkt konkurrerar med den svenska produktionen. Exempel på det är
kött, vissa slags frukter och grönsaker, samt mejeriprodukter.

Inom SLU finns företrädare både för ekologiskt och konventionellt jordbruk:

Utbildning om ekologiskt jordbruk finns dels på SLU men också på andra högskolor.
Inom SLU finns också ”Centrum för ekologiska produktion och konsumtion” (EPOK)

Det finns också folkhögskolor som erbjuder kurser/utbildning i ekologisk odling,
exempel: Holma Folkhögskola
Vilket nytänkande och vilka förändringar krävs för att stoppa utarmningen av landsbygden
och minska matens negativa miljöpåverkan




Matsvinnet måste stoppas. Att producera mat belastar både klimat och miljö och i
Sverige slängs mat varje år i onödan från hushåll. Det motsvarar ett utsläpp på 500.000
ton växthusgaser. Det är nästan lika mycket som utsläppen under ett år från 200.000
bilar. Då är inte det flytande avfallet medräknat.
EU:s jordbrukspolitik som ger mest stöd till de redan stora högproduktiva
industrijordbruken måste omprövas. En helt annan satsning måste göras för att främja
omställning till ekologiska jordbruk.
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Regering och riksdag ska kunna garantera svenska medborgares livsmedels-försörjning
vid en eventuell avstängning eller störning av livsmedelsimporten Sverige behöver
därför planera för sin försörjning när de globala resurserna på allvar börjar sina. Olja,
konstgödsel, bekämpningsmedel, jordbruksfordon, och fosfor är exempel på särskilt
viktiga resurser.
Det finns ett stort samhällsbehov av att öka befolkningens kunskap om miljöfrågor och
av hur vi kan göra för att lösa problemen. Utbildning som bör komma in redan i
lågstadiet för att utvecklas under hela skoltiden.
Vi måste anpassa vår kost så att vi inte fortsatt importerar en stor del av vår föda. Vi
måste ge avkall på möjligheten att köpa alla möjliga exotiska varor i matbutikerna. En
övergång till mer vegetabilisk föda skulle minska födans klimatpåverkan
För att uppnå en omställning till ekologiskt jordbruk behövs det en ingenjörs-utbildning
och forskning som syftar till att utveckla lämpliga jordbruksmaskiner för småskaligt
jordbruk. Det skulle öka möjligheterna att kunna odla mindre jordlotter, samodling av
grödor, effektivare odling och troligen nya metoder. Utbildningen är grundläggande för
jordbrukets positiva utveckling. Det har tidigare funnits en sådan utbildning på SLU
Städerna är helt beroende av landsbygden. Beroendet bör tydliggöras. Sambanden
mellan stad och land behöver stärkas. Det kan ske genom att skapa odlingsområden i
städerna och deras närområden. En del kommuner inbjuder till stadsodling och erbjuder
mark och råd, Till exempel erbjuder Stockholms stad sina invånare att ta kontakt med
respektive stadsförvaltning. (Se exempel på stadsodling i Hökarängen.) De stora
städerna inklusive Stockholm är beroende av transporter som till stor del sker med
användning av fossila bränslen. Den stora stadens konsumtion inklusive mat
transporteras långa sträckor oftast med biltrafik. Storstadens tillväxt bör begränsas till
förmån för mindre städers och landsbygdens utveckling. Vi behöver överföra resurser
från storstadsregioner till landsbygdsområden så att landsbygden kan utvecklas med
ökad befolkning och ökad jordbruksproduktion Regionalpolitiken bör syfta till att stärka
regioner utanför storstadsområdena och minska inflyttning till de stora städerna.
Vid nybyggnation av hus bör vi satsa på ekohus som kan fungera utan energitillskott i
stället för energiförbrukare. Angeläget att använda andra material än cement, som
innebär stora CO2 utsläpp vid tillverkning?!
För att uppnå en omställning behövs det en ingenjörsutbildning och forskning som
syftar till att utveckla jordbruksmaskiner. Det skulle öka möjligheterna att kunna odla
mindre jordlotter, samodling av grödor, effektivare odling och troligen nya metoder.
Utbildningen är grundläggande för jordbrukets positiva utveckling. Det har tidigare
funnits en sådan utbildning på SLU.
Skatteväxling med höjda skatter på olja, bensin, flyg och nötkött och lägre skatt på
inhemska ekologiskt odlade grönsaker samt kyckling och viss fisk.
Ta fram en ”miljöapp” som görs tillgänglig för alla som har en mobil. I mobilen ska
man kunna lägga in hur man rest under dagen, hur man ätit, och eventuellt annan
konsumtion . (Har bl.a. prövats av det kommunala bostadbolaget Uppsalahem.
Samarbetspartners var ICA, Chalmers, WWF, IT-företaget Energimolnet och Vinova.)
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Public service måste ta på sig uppgiften att informera befolkningen om orsakerna till
klimatförändringarna och att omställning är helt nödvändigt. Exempelvis matprogram
på TV med inriktning på ekologisk matlagning och med svenska ingredienser.
Betygssätta hur kommuner och affärsverksamheter arbetar för ekologisk hållbarhet.
Krav på miljöcertifiering.
Flera landsbygdsprojekt har kunnat få hjälp med finansiering från JAK.

Goda exempel på landsbygdsutveckling – Hela Sverige ska leva – Finns det en ny
landsbygdsrörelse?

Bottnafjordens inköpsförening, www.bottnafjarden.se

Trönöbygden ekonomisk förening, www.tronobygden.se

Lokala inköpsföreningar

JAK

Främja delningsekonomi med delningsplattformar med kläder, verktyg.

Exempel Bottnafjärdens och Trönöbygdens Hönskooperativ i ett miljonprogramområde

JAK har bistått med finansiering för flera landsbygdsprojekt.

Bottnafjordens inköpsförening är en ekonomisk förening med syfte att främja
medlemmarnas ekonomiska intressen genom att:
- Tillhandahålla medlemmarna gemensamma inköpsmöjligheter av dagligvaror samt att
främja miljöanpassad och lokal produktion och konsumtion
- Tillhandahålla medlemmarna lokaler och understödja andra initiativ vilka genererar
möten mellan människor, främjar en långsiktig ekologisk, sociala och ekonomiskt
bärkraftig utveckling och en god livsmiljö i lokalområdet.
- Medlemmarna ska delta i föreningens verksamhet som konsumenter och eller nyttjare
av föreningens tjänster (11)

Trönöbygden
- Startat stödsparprojekt i samarbete med JAK(12) skapat ”Stödspar Trönö bygdekonto”
för investeringar som gagnar Trönös fortlevnad och utveckling. I stället för ränta på
insatta pengar får deltagarna uppleva tillfredsställelsen att hjälpa fram projekt i bygden,
bl.a. solcellsinstallationer.
- Ekonomi till tusen att sätta värde på lokal utveckling (13; 14)
Landsbygden vill aktivt utveckla sina närområden - En ny landsbygdsrörelse?! Det finns nu
4.500 lokala utvecklingsgrupper engagerade för sin bygds utveckling. För tio år sedan
omfattade rörelsen endast 2.300 grupper.

Referenser
1.
2.
3.
4.
5.

Hungerns Planet: Lester Brown: Hungerns planet
The Swedish Footprint Susanne Johansson pub.epsilon.slu.se/843/1/Foodprint
Mat och klimat: Johanna Björklund och Pär Holmgren (bokförlag?)
NVV-rapport 2015 Matkonsumtionens klimat och markanvändning
Sant eller falskt - om ekologisk odling?
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EKONOMI FÖR 1 KLOT
Denna förstudie är skriven av studiecirkeln i ekonomi inom Medborgarutredningen.
Studiecirkeln pågick från 16 maj till 20 juni 2016. Deltagare i studiecirkeln har varit Lars
Alaeus, Ola Gabrielson, Bo Herlin, Leif Hultgren, Johan Jeverud, Kerstin Lönngren, Bengt
Randers, Janine O'Keeffe och Kalle Petré.
Detta är ingen utredning. Vi kallar den förstudie. Vi beskriver vad som skulle vara viktigt att
behandla i en utredning om "Ekonomi för 1 klot". Vi har haft för kort tid på oss. Vi hann med
bara fem möten. Mycket har varit uppe till diskussion. Och en del av det har blivit väl
nedskrivet. Det mesta har skrivits av en eller ett par personer, som har angetts. Det har dock
inte varit möjligt på den korta tiden, att försöka uppnå bredare samstämmighet eller klargöra
åsiktsskillnader. Flera områden har bara blivit kortfattat behandlade, ibland endast som
enstaka ord. Men vi tycker, att det skrivna speglar mycket av de diskussioner som förs inom
klimatrörelsen. Vi tror att vår text kan vara ett bra underlag för fortsatt utredande

Erkänn problemen!
Johan Jeverud
Eftersom vi alla bor på samma planet får vi ibland också höra att vi alla ”sitter i samma båt”.
Gör vi det? Eller riktigare: är det en bra bild? Många skulle nog säga att den är missvisande;
att bara en tredjedel av oss verkligen sitter i båten; att en tredjedel snarare klamrar sig fast på
båtens utsida, hängande i relingen; och att en tredjedel faktiskt ligger i vattnet runtomkring
båten, utan hopp om att ens få en hand om relingen.
Bilden kan ytterligare bättras på. Om placeringen av passagerarna är så olika torde intresset
för båtens destination variera: från att vara av stort intresse för alla med sittplats (också om de
tvistar om kursen); via ett mindre intresse för de hängande i relingen (som först och främst
vill komma ombord); till de i vattnet som kanske bara hoppas på en flytväst (och skiter
fullständigt i båtens både destination och kurs).
Kanske får det sägas ingå i en politikers uppgift att lova saker, liksom att alltid ha gott hopp.
Många av dessa löften tar vi med en nypa salt och optimismen förstår vi understundom kan
vara överdriven. Men vad ska vi tänka när vi får höra att den mest omfattande och radikala
samhällsomställning mänskligheten sannolikt ställts inför, det klimathotet tvingar oss till, att
den bör kunna genomföras utan att någon behöver avstå från någonting? Låter inte det
besvärande likt påståenden om att det utmärkt väl går att äta upp kakan, och ändå ha kakan
kvar?
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Om inte annat rimmar detta illa med Parisavtalet. I detta kan man nämligen läsa att
klimathotet ska mötas ”on the basis of the best available scientific knowledge”. Där erkänns
vidare hur stor roll hållbara livsstilar och hållbara konsumtions- och produktionsmönster
spelar. Man betonar även att de mer utvecklade länderna måste ta initiativet i
omställningsarbetet, vägledda av ”the principle of equity”.
Ingen svensk politiker skulle idag säga sig tvivla på vetenskapen eller på vetenskapens
betydelse. Åt forskning man tror kommer att ge mångfaldigt tillbaka, i form av stärkt
konkurrenskraft, hitlockad kompetens och investeringar, eller bara Sverige anseende som
”spjutspetsnation”, nästan tävlar man i att lova pengar och prestige. Men vad tänker samma
politiker om röster från forskningssamhället som inte bara ser till Sveriges eller svenskt
näringslivs bästa, utan till hela planetens? Som därtill kanske tvivlar på politiker? De som
berättar om planetära gränser, en del nära att överskridas, andra redan överskridna; om att
sambandet mellan stigande BNP och ökad energi- och råvaruförbrukning är klart påvisat; att
det skulle behövas nästan fyra jordklot för att världens samtliga medborgare ska kunna leva
som en genomsnittskonsumerande svensk medelinkomsttagare; att länder ensidigt inriktade på
att exportera råvaror till industriländer inte kan förbli annat än fattiga; om människoskapade
system - informationsteknologiska, byråkratiska, industriella, finansiella - som vacklar under
tyngden av sin egen komplexitet, och i sin expansion bara gör oss allt mer sårbara? Lyssnar
man även på dem?
En vetenskap lånar politiker otvivelaktigt sitt öra: nationalekonomin. Men, som
humanekologen Alf Hornborg påpekat, ”skulder, investeringar, tjänster och kostnader är
relationer mellan människor, inte mellan människa och natur. Det kan vara ytterst
vilseledande att överföra dessa begrepp, som har skapats för att förstå monetära transaktioner,
på biofysiska företeelser. Ekosystem är inga aktörer som kan erbjuda sina ”tjänster” på
marknaden. En ”miljöskuld” kan aldrig betalas, bara förskjutas till andra ekosystem eller till
biosfären som helhet.”
Nationalekonomin är därtill en omstridd disciplin. Dess etablissemang har av flera liknats vid
”religion”, alternativt en partsinlaga som hävdar privilegierade gruppers intressen. Ekonomi
som global resurshushållning är inget som vare sig skrået eller skråets läroanstalter tycks
intressera sig för, och man anklagas ofta för att helt ignorera de perspektiv natur-, social- och
humanvetenskapliga perspektiv har att tillföra.
Låt oss ta exemplet fossila bränslen. Att extrahera kol, olja och gas (eller omvandla desamma
till el) kostar. Men själva råvaran har producerats åt oss kostnadsfritt. Och vad vi fått är
åtskilligt: översatt till motsvarande muskelkraft ger fossila bränslen alla användare ”slavar”,
till ett antal av 1.000-10.000. Utan så stor tillgång till billig energi hade ingen del av världen
sett någon industriell revolution, eller, i dess förlängning, några moderna välfärdssamhällen.
Nu har man kommit överens om att samma bränslen måste fasas ut: planetens förmåga att
absorbera bränslenas avfall är nådd. Men samtidigt som forskare säger att minskningstakten
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av koldioxidutsläppen inte ens är nära den som ska till för att klara 2-gradersmålet, säger
andra forskare att tillräckligt med förnybar energi för att ”fylla hålet” (efter de fossila
bränslena) inte finns, och inte kommer att finnas på ett bra tag - om ens någonsin. Lyssnar
politiker på dessa röster?
Många skulle säga att vi letar på fel ställen. “Det är till marknadsaktörerna vi borde vända oss.
Stater och regeringar är ju per definition tungrodda, men näringslivet är per definition
flexibelt; det har för sin egen överlevnad alltid tvingats att ställa om då yttre förhållanden
ändrats.” Men vad om marknaden, istället för att anpassa sig till en successivt förvärrad
bristsituation, precis som stater bara fortsätter med sitt business-as-usual, tills dess resurserna
helt enkelt är uttömda? Så har ”marknadsaktörer” agerat förr, i områden som idag är
avskogade, där gruvor lämnats som sophål, vatten tömts på fisk och djurbestånd utrotats till
sista exemplar.
Om inget händer kunde man i alla fall önska mer klarspråk i frågan. Vad vi står inför är mer
än bara ”utmaningar” (med eller utan tillägget ”tillväxtskapande”). Vi står inför problem utan
någon klar lösning, med inneboendestora och svårhanterliga intressekonflikter. Följaktligen
står vi också inför val, i sig konfliktskapande. Ju längre vi framhärdar i problemförnekelse,
desto större torde raseriet och bitterheten bli när den illusionen väl brister.

Sätt upp tillräckliga mål!
Kalle Petré, med underlag från främst Johan Jeverud, Kerstin Lönngren och Leif Hultgren
Koldioxidhalten i atmosfären ökar oavbrutet. Idag har vi passerat 400 ppm13, men vi borde
åter till under 350.Mål 14 Ökningen ger redan nu världen ett allt varmare klimat med
oförutsägbara långsiktiga konsekvenser. FN’s klimatpanel15 har slagit fast att det är
människans påverkan, som orsakat problemen. Parisavtalet 16 i december 2015 stipulerar att
jordens temperaturhöjning ska hålla sig under 2 C, och helst 1.5 C.M [M = Mål] “---det skulle
märkbart minska riskerna med påverkan på klimatförändringen.”
Ändå är klimatproblemen bara ett av flera tecken på livsavgörande obalanser i människans
sätt att utnyttja jordens resurser. Forskare17 har definierat nio planetära gränsvärden M och
konstaterat att flera av dessa är överskridna eller hotade.18 Arter dör ut i snabb takt. Kväve-

13

Noaa, Climate Change: Atmospheric Carbon Dioxide
http://350.org/about/science/
15
Ipcc. Wikipedia
16
Parisavtalet (Cop21) § 2, på sida 22
17
Nature.com
18
Fyra av nio planetära gränser överskrids , artikel på su.se
14
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och fosforcyklerna i naturen är drabbade. Klimatet är på väg mot allvarlig och kanske
oåterkallelig förändring.
Jordens befolkning förbrukar idag resurser som om vi hade tillgång till 1.5 jordklot.19 Om alla
skulle leva och konsumera, som vi svenskar idag, skulle det behövas nästan 4 jordklot.
Omkring 2025 beräknas Indien och Kinas medelklass bestå av ca 500 miljoner med snabbt
växande konsumtion. Befolkningen är stor och växer, 7 miljarder blir kanske 10 eller 11, som
kräver “god standard”.20 Dessa ekvationer går givetvis inte ihop. Mänskligheten i sin helhet
måste nöja sej med resurser från max 1 klot. M är en gigantisk såväl teknisk som ekonomisk
utmaning. Är det ens möjligt? Finns det ens möjligheter att få fram förnyelsebarhet i
tillräcklig omfattning? Eller måste den mängd M energi vi använder minskas radikalt?
Dessutom tar de fossila bränslena “slut” - peak oil - och det kanske ganska fort. Oljan
dominerar och är flexibel för det ekonomiska systemet. Att av ekologiska skäl snabbt göra sej
av med oljan och samtidigt få minskad tillgång - vilka ekonomiska system kan klara av det
utan stora “störningar”? Vilka ekonomiska styrmedel är vi kapabla att använda?
För att säkerställa sin arts plats på jorden måste människan inse, erkänna och ha en bred
folklig dialog om problemen. Detta måste leda till, att hon accepterar, att hon är en del av
naturen och ytterst helt beroende av dess ekosystemtjänster. Detta är den politiska
infallsvinkeln. Den ekonomiska är, att hon måste ålägga sig begränsningar M inom en mängd
områden och hitta ekonomiska verktyg för att genomföra dessa med demokratiska metoder.
Flygning i masskala, en och två bilar per familj, allt större bostäder - hur mycket av detta
måste radikalt minska?
Det som främst skapar koldioxidutsläppen är den fossila energin. Men denna har samtidigt
varit den viktigaste grunden för möjligheten att expandera vårt välstånd i rasande fart. Att
ersätta denna energikälla med förnyelsebar M är en gigantisk såväl teknisk som ekonomisk
utmaning. Är det ens möjligt? Finns det möjligheter att få fram
De grundläggande ekonomiska svårigheterna för omställning till ett hållbart samhälle kan
sägas vara kopplade till kraven på “tillväxt”. Inom alla jordens samhällen dominerar
tillväxtideologin och ett ekonomiskt system grundat på tillväxtmekanismer. Hit har vi förts av
den nyliberala praktiken med privat företagsamhet som främsta ekonomiska motor, med en
okontrollerbar finanssektor, med den nationella konkurrensen före allt annat, med en
förblindad ekonomkår. Denna praktik behöver ersättas med ekonomiska metoder, som ger
mänskligheten möjlighet till kontroll M, så att ekonomins resursuttag och miljöpåverkan kan
anpassas till de förutsättningar som finns på vårt enda klot!
Men det räcker inte med “ekologiska” ambitioner. Ska svenskar förbruka resurser
motsvarande 3.7 klot, så måste andra ha samma rätt. Det enda rimliga är förstås, att alla
länder jämlikt får nöja sej med max 1 klot M. Det blir en svårare omställning för svenskar än
19
20

Living planet report 2014
FN-förbundet: Jordens befolkning
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för fattiga indier.21 Både vad gäller ändrad ideologi och vad gäller ekonomiska metoder. Även
rättvisa inom varje land M är nödvändig för miljörörelsen att se och baka in i omställningen.
Klimatfrågan måste alltså också ha en stark rättvisedimension - för att lyckas. Med vilka
ekonomiska metoder kan denna stora rättviseomvandling genomföras?
De ekologiska målsättningarna preciseras ofta med årtal, tidsmässiga mål sätts. “Fossilfritt
2030”22 eller 204523 eller bara “detta sekel”. Miljörörelsen ska naturligtvis uppmuntra så
tidiga årtal som möjligt M. Det behövs. Men det betyder också att söka efter effektivare
ekonomiska metoder.
Det krävs en stor omställning av våra samhällen för att uppnå de ekologiska och sociala
målen. Vilka är de ekonomiska åtgärder/verktyg som behövs för att genomföra detta? Det är
detta som denna förstudie ska behandla. Mål: ppm under 350. Temperaturhöjning under 1,5
C. Resursförbrukning från motsvarande max 1 klot i varje land. Ekonomiska begränsningar
inom olika områden. Förnyelsebar energi. Mindre energi. Rättvisa inom varje land. Så tidiga
årtal som möjligt.

Helheten
Bo Herlin och Ola Gabrielson

Vår nuvarande politiska situation
En vanlig reaktion då människor ställs inför svåra problem är att hitta en syndabock, någon att
ställa till svars för problemet. I klimatfrågan verkar det utkristallisera sig två varianter:
(a) Överheten (regering och näringsliv) har orsakat detta med kortsiktiga beslut.
(b) Medborgarna tog oss hit med kraven på ökad konsumtion.
Sanningen är nog att vi hjälptes åt, och tillsammans belånade framtiden för vår konsumtion
idag.
Ekonomins fundamentala problem – som berör både klimat/miljö och sociala strukturer – är
konflikten mellan personlig vinning och gruppens/samhällets bästa. Detta är den fråga som
filosofer, psykologer, ekonomer, och politiker brottats med sedan tusentals år, och försökt
lösa med olika avvägningar eller kompromisser. Dessa ”lösningar” utgör grunden för alla
politiska inriktningar. Nästan alla diskussioner om moral, etik, rättvisa osv kommer ur detta
problem.

21

I det perspektivet förefaller önskan om, att Sverige ska vara ett föregångsland inte så enkelt. Miljörörelsen i
varje land måste kräva att landet gör så mycket som möjligt, “går före”.
22
2030-sekretariatet
23
Miljömålsberedningen: Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, sida 11
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Den nyliberala rörelsen ansåg sig ha huggit av denna gordiska knut med att postulera att
privat och samhälleligt intresse egentligen är samma sak, att om bara tillräckligt många
personer vinstmaximerar för egen räkning så kommer detta automatiskt (med ”den osynliga
handen”) leda till bästa möjliga resultat för alla. Detta baserades på en snäv (och delvis
felaktig) tolkning av gamla ekonomiska teorier från Adam Smith och andra ”ur-ekonomer”,
och ledde till slogans som ”Greed is Good” etc.
Människor har alltid förstört för sin omgivning (miljö, andra människor, ...) på grund av
egenintresse och kortsiktighet. Fram till 1960-70-talen var dock religiösa och andra etiska
krafter tillräckligt starka för att i någon mån balansera egoismen. Den stora förändringen i
attityd som kom med nyliberalismen tog bort alla hämningar och gjorde problemet mycket
svårare.
Eftersom den nyliberala idén rättfärdigade girighet så vann den snabbt politiskt och
ekonomiskt stöd från de redan giriga, skapade nya eller tog över existerande institutioner, och
spred sitt budskap över hela världen. Den har på ett halvsekel gjort oss alla girigare, mer
inriktade på kortsiktig personlig vinning. Detta löste dock inte grundproblemet om individ
gentemot grupp, bara förvärrade det.
En faktor i problemet är att en människas ekonomiska tidsperspektiv är begränsat, och en
maximering av resultat på denna kortare sikt kommer att stå i konflikt med samhällets
långsiktigare intressen. Denna konflikt accentuerades då även företag för ca hundra år sedan
kom att betraktas som ”personer” vilket radikalt förkortade det ekonomiska tidsperspektivet.
Långsiktiga problem som klimatförändring, resursförbrukning och annan förstörelse betraktas
som ”externaliteter” och syns helt enkelt inte i bokföringen.
Nyliberalerna tog mycket av sitt moraliska berättigande ur att de ”bekämpade
kommunismen”. Ett exempel på hur de ser sin roll i historien är då Fukuyama efter
Sovjetunionens fall triumfatoriskt utropar ”The end of history”. Många av de nyliberala
förgrundsgestalterna (Rand, Hayek, Friedman, Kuznets, Nozick, m.fl.) var amerikaner men
hade på ett eller annat sätt en bakgrund som flyktingar från de kommunistiska öststaterna, och
bekämpade kommunismen med vad de ansåg vara dess motsats. I praktiken har dock
kommunismen mycket gemensamt med nyliberalismen: Bägge leder till extrem koncentration
av ekonomisk och politisk makt till ett fåtal händer.
Trots bristerna i den nyliberala ideologin har samhället låtit sig domineras av denna ideologi,
vilken med brutal konsekvens har fört världen in i en återvändsgränd av krig, ekonomisk
stagnation och katastrofal miljöförstörelse. Att stoppa detta monster och backa ut ur gränden
blir vår svåra uppgift. A tough job, but somebody has got to do it!
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Lösningsalternativ
1. En bättre styrning av vårt marknadssystem
"Marknaden", dvs privat företagsamhet, är i teorin ett effektivt sätt att lösa fördelningen av
resurser och produkter i ett begränsat stationärt tillstånd. Under det senaste århundradet har
dock den industriella utvecklingen gått mycket fort, och därigenom tydligt visat marknadens
begränsningar. Problem som för ett århundrade sedan inte ens kunde anas har nu tagit
civilisationshotande proportioner - klimatförändring, förgiftning, utrotning; och dessa och
andra förändringar har lett marknadens aktörer till allt kortsiktigare beslut. Klimatet blir
underordnat då marknaden maximerar vinster i sina kvartalsbokslut.
I dagens läge kan inte marknaden förväntas lösa problemen, den kommer förmodligen istället
förvärra dem ytterligare. Ansvar för att styra ekonomin måste tas på politisk nivå och
involvera en stor del av befolkningen, eftersom befolkningen kommer att drabbas av
konsekvenserna. Utan en tillräckligt stor, engagerad och välinformerad väljarkår kommer
framtidsfrågorna vara omöjliga att lösa.
I närperspektivet bör en ansvarstagande regering till att börja med avstå från tomma vallöften
om förbättrad service och sänkta skatter, och istället myndigförklara sina väljare och föra en
vuxen dialog om det faktiska läget och konsekvenser av olika åtgärder. Regeringen bör se till
att de som har huvudsakliga ansvaret för de skador som redan skapats åläggs att reparera
dessa. Regeringen bör också ta tillbaka kontrollen av den långsiktiga ekonomin genom
regleringar av industri, handel, bank och finans. En av regeringen oberoende nivå av revision
bör skapas för att ständigt mäta verksamheten och jämföra med långsiktiga mål.
Långsiktigt ser vi en struktur där den demokratisk/politiska makten styr genom reglering och
marknaden begränsas till det korta perspektivet, en statsreglerad marknadsekonomi, som
nödvändig. För att denna inte åter ska degenerera till kortsiktig vinstmaximering krävs stora
riktade insatser för att upprätthålla väljarkårens kunskap och vaksamhet. Vidareutbildning ska
bli en normal del av livet. Det krävs också att staten håller sig aktivt informerad om
marknaden genom statsägda företag som agerar på denna. Vissa verksamheter - t ex
infrastruktur - är naturliga monopol; dessa bör vara statsägda och politiskt styrda.
2. Reformer av själva marknadssystemet
Två alternativ till den rådande nyliberala ideologin om otyglad ekonomisk tillväxt kan
urskiljas inom ramen för vårt nuvarande, kapitalistiska, system: "blandekonomi" och grön
"lokal(iserad) ekonomi". I båda fallen handlar det om att minska de skadliga effekterna av den
kapitalistiska ekonomin: ökad ojämlikhet och ökad belastning på miljön.
Genom effektiva fördelningsmekanismer och statlig ekonomisk stimulans lyckades
blandekonomin minska ojämlikheten fram till 80-talets början. Men storskaligheten och
miljöbelastningen ökade på grund av marknadens krav på fortsatt expansion. Den nyliberala
”lösningen” blev, som nämnts, att tillgodose kravet och släppa kontrollen i stället för att öka
den för miljöns och jämlikhetens skull. (Som exempel kan kanske nämnas
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“Novemberrevolutionen” 1985. Den innebar att man tog bort bankernas kreditrestriktioner
dvs restriktioner på att skapa pengar. Följden blev en extrem låneexpansion,
fastighetskraschen och till sist 500%-räntan som gjorde det nödvändigt för Sverige att låta
kronan flyta.)
En del av den "gröna" lösningen var också frihet från statlig inblandning och satsning på
småskalighet och andra intressen än rent ekonomiska. Men dessa lösningar har inte lyckats
undgå att delvis konkurreras ut av starka kapitalintressen. Problemen med den kapitalistiska
ekonomin kvarstår alltså.
Mycket tyder på att den ekonomiska tillväxten inte kan frikopplas från ökad miljöbelastning,
och därför kan de viktigaste ekonomiska reformerna vara just sådana som minskar
marknadens behov av ekonomisk tillväxt.
Men alternativet är inte en tillväxtfri ”planekonomi” (som aldrig skulle kunna tillgodose
lokala intressen i tillräcklig omfattning). Snarare är det en ”blandekonomi utan kapitalism”,
det vill säga en samhällsomfattande ekonomisk demokrati med bl.a. kooperativ och
demokratiska allmänintresseföretag samt ett demokratiskt fördelnings- och
finansieringssystem med central penningutgivning. Ett sådant system, med starka lokala och
centrala funktioner, skulle kunna minska vinstmotivets betydelse till förmån för konkreta
mänskliga och samhälleliga behov, t.ex. minskade skadliga utsläpp. Mera om ett sådant
alternativ finns i kapitlet ”Ekonomisk demokrati” i antologin ”Att slakta en guldkalv –
Visioner för ett hållbart samhälle”, som Klimataktion gav ut 2015 på Carlsson Bokförlag (en
uppdaterad pdf-version av kapitlet finns här: https://www.dropbox.com/s/7m7ht201hag30ud/
Ekonomisk_demokrati_ur_Att_slakta_en_guldkalv.pdf?dl=0).
Eftersom den ”kapitalistiska delen” av vårt samhälle främst består av företag finansierade av
ägare som kräver tillväxt och ekonomisk utdelning av sina företag, skulle i princip en
successiv övergång till ekonomisk demokrati kunna ske genom nyetablering av (el.
ombildning till) kooperativ enligt den lag för ekonomiska föreningar som redan finns. Och
eftersom syftet för sådana föreningar inte i första hand är ekonomisk vinst är det viktigt att
tidigt etablera solidariska system för finansiering, som senare kan förenas till ett samhälleligt
fördelningssystem för olika välfärdsfunktioner m.m. För att skynda på övergången kan också
radikala förändringar av aktiebolagslagen i samma riktning vara en möjlighet – även om
motståndet skulle vara stort.
En penningreform där Riksbanken ger ut alla pengar utan skuld och ränta skulle minska
företagens vinstbehov, bromsa ökningen av de ekonomiska klyftorna och möjliggöra större
ekonomisk kontroll över samhällsekonomin. Bland annat skulle det bli lättare att upprätta de
solidariska finansieringssystem som behövs för den ekonomiska demokratin.
Ett allvarligt problem för varje samhälle är att självförstärkande processer kan åstadkomma
obalanser i det eko(logiska)-socio-ekonomiska systemet som inte kan stabiliseras ”inifrån”,
dvs. med hjälp av dess tidigare verksamma sociala strukturer och ekonomiska regelverk. I en
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sådan situation är det viktigt att andra informella sociala nätverk har förberetts som kan
fungera i deras ställe, till exempel de som (tillsammans med en mängd andra åtgärder)
föreslås i den fria tolkningen av det kanadensiska "The Leap Manifesto", "Ett
språngmanifest", som finns på sidan [6].
Tidsaspekten
Det är bråttom att stoppa den globala uppvärmningen, det är de flesta överens om. HUR det
ska gå till är en mycket svårare fråga, som dessutom har flera svar. Tidsaspekten är central:
NÄR måste en åtgärd göras, HUR LÅNG TID kommer det att ta, och hur ska vi
LÅNGSIKTIGT organisera samhället för att behålla effekten av åtgärden?
Det finns olika scenarier för hur ett fossilfritt samhälle kan se ut, och vägen dit är lite olika
beroende på vart vi vill komma. Vissa delmål, framför allt de närmsta i tiden, kan ses som
självklara medan andra beror av vägval och av hur framgångsrika de tidigare stegen blir. Det
verkar uppenbart att en plan för omställning kommer att revideras många gånger om.
I MU Ekonomi diskuterar vi ett antal möjliga ekonomiska åtgärder, t.ex. skatter och
subventioner, och effekter av dessa på statlig, industriell, och privat ekonomi. Diskussionen
gäller framför allt för Sverige och svenska förhållanden. En avsikt är att Sverige ska i kraft av
specifika fördelar (mycket vattenkraft, mycket skog, stor yta per invånare, osv) kunna ”gå
före” och sänka förbrukningen av fossila bränslen fortare, och därigenom stimulera en
snabbare global omställning. Ett sätt att strukturera diskussionen är att försöka kategorisera
åtgärder med avseende på komplexitet och tidsaspekt. Nedanstående figur är ett första försök
till en sådan uppdelning.
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← Mer bråttom

Mer långsiktigt →

↑ Relativt
svårt

↓ Relativt
enkelt

Befolkningsbegränsning
Ekonomiutbildning
Rethinking economics

Bolagsskatter vrids till att
premiera klimatvänligare
verksamhet

Cirkulär ekonomi
Steady State

Stoppa vägprojekt
Hållbara investeringar

Stöd till forskning om
Arbetets organisation
klimatneutral process- och Fackföreningar
annan industri

Politisk majoritet för
omställning

Krismedvetande m.a.p.
energianvändning
(”rörelse”)

Reformerat
penningsystem.
Sluta låna av framtiden.

Höga krav på metoder och Krav på lång garantitid
återplantering vid
och reparationsåtagande
skogsavverkning
/reservdelshållning, även
importerade varor

Koldioxidavgift (t.ex. enl
CCL) Skatteväxling
Klimatstörande varor och
tjänster görs väsentligt
dyrare, t.ex. punktskatter

Utbyggnad av förnybar
energiproduktion, stöd till
privat investering (PV,
vind, våg, etc)

Start- och landningsskatt
för flyg

Stöd till energiforskning

Nytt ”BNP”
Ekonomiskt språk
Tillväxt?

CO2 capture m.fl.
teknologier
Rättvis fördelning

Ny berättelse
Solidaritet
Förnöjsamhet
Mera samhälle
Vem betalar?

Mycket höga skatter för
privatjet och liknande
klimatstörande
lyxkonsumtion

Tillväxt
Kalle Petré
”Tillväxt till döds” (http://www.adlibris.com/se/bok/tillvaxt-till-dods-9789197879309) är
namnet på en bok av Stellan Tengroth. Den titeln beskriver, varför tillväxt är intressant för
den som vill hålla samhället ”inom jordklotets gränser”. Tillväxt anses ge välstånd. Om detta
kunde ske utan miljökonsekvenser, behövde vi kanske inte bekymra oss. Men så är det ju inte.
Tillväxten har hittills gått hand i hand med ökande förbrukning av naturresurser och
förstörelse av människans miljö. Grovt talat, så gör de hittillsvarande generationerna alltså
slut på framtidens produktionsmöjligheter. Planeten blir obeboelig, om dessa idéer stämmer.
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Några exempel på tillväxt, blandade källor (Gapminder, Oica, Bil Sweden, World Steel)

Tillväxt enligt Wikipedia (https://sv.wikipedia.org/wiki/Ekonomisk_tillv%C3%A4xt):
”Ekonomisk tillväxt är den relativa ökningen i något produktionsmått. Vanligen …
produktion av varor och tjänster … enligt bnp….” Det är ur ovanstående statistik ingen tvekan
om, att all tillväxt är ganska parallell - bnp, resursförbrukning, energi, miljöförstöring. Det
förefaller tydligt, att tillväxten inte kan fortsätta i det oändliga.
Alternativet tycks då vara att prata om ”hållbar tillväxt” eller ”grön tillväxt”. Men finns den?
Det som gäller för de flesta politiska partier idag är, att en politik för tillväxt är
förutsättningen för att få resurser för såväl grön omställning som bättre materiella
levnadsförhållanden, vilket de alla eftersträvar. Går det? Fungerar den kombinationen?
Statistiken pekar inte åt det hållet. Det talas om frikoppling, att kunna öka produktionen utan
att öka utsläpp och annan miljöförstörelse. Teknikutvecklingen ska rädda jorden. Men den
teknikutvecklingen räcker inte. Resultatet är inte absolut utan relativ frikoppling. Tillväxten
fortsätter och snart är man uppe i samma förstörelsenivå igen. ”No decoupling, no freelunch”
(http://www.declineoftheempire.com/2015/11/no-decoupling-no-free-lunch.html) heter en
artikel i ämnet.
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Ser man till mått på hur mycket vi lever över våra tillgångar, så borde nolltillväxt inte räcka.
Enligt Wwf’s beräkningar gör Sverige av med resurser motsvarande 3.7 jordklot. (”Living
planet report 2014“, http://www.wwf.se/source.php/1579928/Living-Planet-Report-2014WWF-svensk-sammanfattning.pdf, Wwf, s 12-13). Det betyder, att det skulle behövas
resurser från så många klot för att försörja hela jordens befolkning på den materiella standard
som Sveriges befolkning har. Stämmer detta, så är det svårt att föreställa sej, att en ”grön
tillväxt” skulle kunna rädda mänskligheten. Slutsatsen borde vara, att en snabb ”nerväxt”
måste till i Sverige och andra länder med högt materiell standard, medan länder som Indien
måste tillåtas fortsätta växa materiellt ett tag till.
Somliga säger, att miljörörelsen inte ska lägga så stor vikt vid begreppet tillväxt. Den får ”bli
vad den blir” när nödvändiga åtgärder för miljön har utförts. Visst, lyckas man vidta dessa
åtgärder utan att diskutera tillväxt, så är det väl bra. Men begreppet tillväxt har så starka
anhängare bland företag, regeringar, ekonomer och folk på grund av vad tillväxten levererar.
Tillväxtens drivkraft kan vara vinst hos företag, nationell konkurrenskraft hos regeringar och
ökad materiell standard hos folk. Vidtar man då nödvändiga åtgärder mot miljö- och
resursförstörelse, så kommer det att påverka vinst, standard och tillväxt. Däremot påverkar det
inte konkurrenskraften, om alla länder vidtar samma åtgärder. Man kommer aldrig att få
folklig acceptans för tillräckliga åtgärder, om man inte talar om och får acceptans för
konsekvenserna. Och dessutom utarbetar program för att motverka/förhindra/kompensera de
negativa, kanske svårkontrollerade konsekvenserna.
Kan tillväxten fortsätta hur länge som helst? Eller finns ”Tillväxtens gränser”
(https://en.wikipedia.org/wiki/The_Limits_to_Growth), som Romklubben formulerade sig i
en rapport 1972. De beskrev befolkningsökning, industrialisering, föroreningar,
matproduktion och resursbrist. Man kan också fråga sej, om det finns gränser för människans
förmåga. Har vår ekonomi, vårt politiska system, den extrema globaliseringen blivit oss
övermäktig? Klarar samhälle och individer av att få kontroll över detta? David Jonstad menar
i boken ”Kollaps” (http://www.adlibris.com/se/sok?q=kollaps%20:%20livet%20vid%
20civilisationens%20slut&pn=1&na=9789170376351&ps=10) att samhället blivit för
komplext.
Ett exempel på tillväxtens gränser är peak oil. Oljetoppen kommer kanske leda till att
tillväxten stannar av sig själv, när det fossila bränslet ”tar slut”. Såvida inte förnybar energi
kan ersätta i tillräcklig grad. Detta kan tvinga fram en omställningsprocess oavsett
inställningen till fördelen med tillväxt. Och om det verkligen finns möjlighet att få fram
samma mängder och samma flexibilitet med förnybar energi.
Innebär omställning, nolltillväxt eller nedväxt ekonomisk och social katastrof? Det är en
fråga, som bör oroa alla miljövänner. Kommer omfattande miljö- och resurs-åtgärder att
försämra de ekonomiska förutsättningarna så radikalt, att stor ekonomisk kris utbryter? Kan
företag komma att gå under, massarbetslöshet uppstå, kanske till och med matbrist? Det är väl
högst troligt, om man inte vidtar lika radikala åtgärder för att förhindra detta. Å andra sidan är
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det nog minst lika stora kriser och konflikter som väntar, om förstörelsen av vår jord får
fortsätta.
Vad finns då för alternativ till tillväxten? I projektet ”Bortom BNP-tillväxt”
(http://www.bortombnptillvaxt.se/), som bedrivs av Kth, Tillväxtanalys m.fl., undersöker man
vad som händer om tillväxten avstannar. En rapport om testscenarier
(http://www.bortombnptillvaxt.se/nyheter/nyheter/testversionavscenarier.5.4b1c947d15125e7
2dda3847.html#.WHk2roWcHIW) är klar. Kan man inte få ”Välfärd utan tillväxt”
(http://www.adlibris.com/se/bok/valfard-utan-tillvaxt-sa-skapar-vi-ett-hallbart-samhalle9789170376498)? Det påstår Tim Jackson. Två svenskar som beskrivit den frågan är Staffan
Laestadius med "Klimatet och välfärden. Mot en ny svensk modell”
(http://www.bokus.com/bok/9789189140851/klimatet-och-valfarden-mot-en-ny-svenskmodell/) och Christer Sanne med "Hur kan vi leva hållbart 2030?"
(http://www.naturvardsverket.se/978-91-620-6524-9). Båda målar upp en anständig tillvaro
för Sverige. Sen måste även Jackson, Laestadius och Sanne mätas mot miljökravens mål. Är
deras visioner hållbara? Miljörörelsen måste ta den diskussionen och tvinga in den i de
politiska partierna. Det behövs nya politiska program - utan tillväxt.

Energi
Bengt Randers
Energi är förmågan att utföra arbete. Arbete kan vara mekaniskt, elektrokemiskt eller värme.
Energi kan mätas och har kvalitetsstandarder. Fysiken runt energiomvandling och
energiöverföring är förstådd så man kan förstå flödet av energi genom ett system. Energi är en
av faktorerna som begränsar tillväxten, både för enskilda medlemmar och hela ekosystem.
(MPP)
Vad skiljer människan från andra arter? Vi tämjde elden och fick därmed tillgång till mer
energi än andra arter. Först biomassa, sedan vind och vattenkraft, sedan kol, olja och naturgas,
och sist kärnkraft.
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Bilden visar energiflödet för en jägare/samlare där all energi kommer från solen. (de små röda
pilarna är värmeförluster). Detta har gjort att vi kunnat klara befolkningstillväxten relativt
befintliga resurser:
- Genom samarbete med andra människor med olika mekanismer, språk, finans och
specialisering.
- Genom att vi har kunnat domesticera andra arter.
- Vi har kunnat ta verktygsbyggande till en extrem nivå, i början som knivar och spjut, sedan
vägar och kraftsystem, mediciner och gödningsämnen.
- Genom att skapa företag och andra styrande organisationer.
- Finansiella system med lagar och förordningar.
- Vi har även reglerat olika slag av resurser under kontroll av styrelseskicket. Som sedan
används på olika sätt (ägande, hyra och lån).
Dagens energianvändning, som till drygt 80 % är fossila och som ska fasas ut under ca 35 år,
gör att vi står inför ett antal dilemman som vi måste förhålla oss till.
Dilemma # 1. Att vi behöver ett flytande bränsle.
Dilemma # 2. Att ny energi kostar mycket pengar.
Dilemma # 3. Att vi har bråttom.
Dilemma # 4. Att biosfären inte räcker.
Dilemma # 5. Att biomassa ofta har ett lågt energinetto.
Dilemma # 6. Att effektiviseringen bara räcker en bit.
Dilemma # 7. Att grön energi inte nödvändigtvis är grön.
Dilemma # 8. Att direkt sol inte är lika koncentrerad som fossil sol.
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Dilemma # 9. Oljans moment 22.
Dilemma # 10. Att ny teknik ändå inte kan hjälpa oss om energikonsumtionen ska fortsätt
stiga. (Alla dessa punkter förklaras i boken “Gratislunchen” av Therese Uddenfeldt.
För Helge Lurås på “The Centre for International and Strategic Analysis” (SISA) finns det
ingen lösning, då det inte ens ett finns något problem. Det är mycket mer grundläggande än
så: den essentiella råvaran (oljan) som gör det möjligt för sju miljarder människor att existera
håller på att sina. De är ett tillstånd, ett predikament."

Utsläppsskatt
Johan Jeverud och Ola Gabrielson
Förorenaren betalar
Ett okonventionellt förslag i syfte att fasa ut fossila bränslen har presenterats av
gräsrotsrörelsen Citizens' Climate Lobby (CCL): en ”kolavgift”, vilken stadigt höjs efter en på
förhand fastställd tidtabell, men som helt och hållet returneras till medborgarna. Ibland
används termerna ”kolskatt” eller ”koldioxidskatt”, men CCL föredrar att kalla förslaget just
”avgift” (fee), då det inte handlar om att skaffa staten inkomster.
Idén är att placera denna avgift uppströms, det vill säga redan där de fossila bränslena gör sin
entré i ekonomin (”at the mine, well or port of entry”), hellre än mitt i eller nedströms (”at the
gas pump or at the meter”). Dels för att det anses enklare att administrera, men också på grund
av klausuler i amerikansk exportlagstiftning. Intäkterna från avgiften placeras sedan i en fond,
och från denna fond får samtliga vuxna medborgare en månatlig utdelning, i lika delar (en
halv del för varje barn, med en ”tvåbarnsgräns”). Den på förhand fastställda tidtabellen är
tänkt att ge allmänhet och företag chansen att anpassa sig: för konsumenterna att leva och
konsumera mer energisnålt; för företagen att producera mer resurs- och energisnålt.
Alla växthusgaser inkluderas i förslaget och inledningsvis föreslår man en avgift på $15 per
ton koldioxidutsläpp eller motsvarande; en summa man därefter vill höja med $10 per år (att
använda sig av dollar som mått – i Sveriges fall rimligen krona – bedömer man vara enklare
än att använda procent). Man påpekar hur dåligt handeln med utsläppsrätter fungerat: priser
som fluktuerat vilt, hur utsläppsrätterna blivit föremål för spekulation, liksom att hela
systemet är svårfattligt. CCL:s system lockar inte till spekulation, det är transparent, det skulle
styra investeringar i rätt riktning och är rent allmänt ”tydligt i sina signaler” (och människor
som är skeptiska till förslaget uppmanas att själva försöka presentera något bättre!).

88

Ett viktigt tillägg: CCL vill även ha tullavgifter på varor som produceras i länder utan
kolavgift eller motsvarande (och subventioner för export till samma länder). Detta för att
förhindra att företag bara flyttar sin produktion till länder med slappare miljölagstiftning.
CCL:s svenska underavdelning – "Klimatsvaret" – framhåller också förslagets tvärpolitiska
karaktär: det ökar inte det totala skattetrycket och bör kunna accepteras av personer från både
vänster och höger. Vidare finns administrationen redan på plats eftersom man kan använda
medborgarnas skattekonton för den månatliga utdelningen. Inga pengar ska behöva försvinna
i någon ny jättebyråkrati. För mer information, se: http://citizensclimatelobby.org/carbon-feeand-dividend/http://klimatsvaret.se/
Exemplet British Columbia
CCL:s idé finns redan i verkligheten: Provinsen British Columbia (BC) i Kanada, med centerhöger-styre, införde den 1 juli 2008 en skatt på 10 (kanadensiska) dollar per ton CO2, vilket
sedan höjdes gradvis med 5 dollar per år till 1 juli 2012, och har sedan dess varit konstant 30
dollar (ca 200 SEK) per ton. Trots denna relativt blygsamma CO2-skatt rapporterar forskare
att BC under de första fem åren sedan dess sänkt sina CO2-utsläpp per år med 6% medan de
ökat i resten av Kanada med 3%. Bensinpriset har på samma sätt gått upp och ligger nu ca 6%
högre än det skulle varit utan CO2-skatt. Kanske viktigast är att det inte verkar ha påverkat
ekonomin: BNP har ökat mer än 20 %, räknat per ton utsläpp.
Kritiker förutspådde att regeringen skulle falla på eget grepp, men BC:s befolkning verkar
acceptera skatten och regeringen sitter fortfarande kvar, tre val senare. Kanske delvis för att
pengarna kommer tillbaka med 25 % bonus - regeringen passade på att sänka totala skatten på
detta sätt. (Se vidare http://www.carbontax.org/where-carbon-is-taxed/british-columbia/)
Australiens “Carbon Tax”
Ett annat land som prövat koldioxidskatt är Australien. Den första juli 2012 införde Julia
Gillards center-vänsterregering (Labor) efter påtryckningar av Australian Greens en avgift på
23 AUD (ca 150 kronor) per ton CO2-utsläpp. Avgiften var mycket begränsad, den gällde
enbart företag som släpper ut mer än 25 000 ton CO2 ekvivalenter per år, och både transportoch jordbrukssektorn var undantagna. Endast 185 företag, främst brunkolskraftverk, berördes.
Dessutom betalades pengarna tillbaka till företagen som industristöd.
Trots det drev kraftverksindustrin en intensiv reklam- och lobbyingkampanj mot skatten (som
benämndes ”the Great Big Tax On Everything”). De lierade sig med den politiska högern
(Coalition) och lyckades fälla Laborregeringen i slutet av 2013. Den 17 juli 2014 avskaffade
Tony Abbotts regering CO2-avgiften.
CO2-skatt i Sverige
Om vi försöker se hur detta kan tillämpas i Sverige måste vi börja med att konstatera att vi
redan betalar 1120 kronor skatt per ton koldioxid. Denna försvinner dock in i statskassan och
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kommer bara indirekt skattebetalarna tillgodo. För att åstadkomma den kraftiga minskning av
utsläpp som krävs för att uppfylla Parisavtalet, och samtidigt få skattebetalarna att acceptera
det, måste vi nog gå på CCLs linje och tydligt betala pengarna tillbaka direkt till dem.
Man kan anta att effekten av en CO2-skatt på utsläpp inte är linjär; att de första åren av
skattehöjningar ger bättre resultat och att sedan krävs gradvis större höjningar av skatten för
att uppnå önskat resultat. Vi behöver sänka våra utsläpp mer än 6% per år, från en redan låg
nivå jämfört med BC, så med en blick på det kanadensiska utfallet kan vi anta att en årlig
höjning på åtminstone 300 kronor per ton kan behövas.
En övre gräns för CO2-skatt kan antas vara kostnaden för återvinning av CO2 ur atmosfären.
En försiktig uppskattning av kostnaden har gjorts av USAs American Physical Society, som
skriver att det kan kosta ca 5000 kronor per ton att tvätta bort koldioxid ur luften (se
http://www.aps.org/policy/reports/popa-reports/loader.cfm?csModule=security/getfile&
PageID=244407). Denna gräns skulle alltså uppnås efter 13 år. Samtidigt med att CO2-skatten
höjs skulle möjligen minskningen av utsläpp kunna variera. Det verkar därför rimligt att inrätta
kontrollstationer vartannat år för att justera skattenivån.
Med ökande pris på bränsle kommer effektiviseringar och alternativa lösningar bli allt mer
attraktiva. Förhoppningsvis kommer användningen av fossila bränslen att falla snabbare än
skatten höjs, och återbäringen kan därför stagnera eller sjunka. Skattebetalarna måste
förberedas på detta, och göras medvetna om att detta är ett tecken på att skatten fungerar. En
CO2-skatt med återbäring enligt CCLs förslag kommer att gynna dem som orsakar små
utsläpp, i princip låginkomsttagare. Den har därför en progressiv fördelningspolitisk effekt,
vilket kan göra den kontroversiell.
Effekter på konsumtion
Hur kommer detta att påverka konsumenten? Bensin är naturligtvis det tydligaste exemplet:
En liter bensin avger knappt två och ett halvt kg koldioxid, förutom diverse andra gifter och
föroreningar. Enbart ökad CO2-skatt kommer alltså att höja bensinpriset med ytterligare 12
kronor. Dessutom förstörs miljön där oljan utvinns och raffineras, och framför allt stjäl
oljeutvinningen resurser som framtida generationer behöver. Den som måste använda bensin
måste också betala för alla dessa kostnader. Ett pris vid pumpen på 30-40 kronor är inte
orimligt.
Ett annat tydligt exempel är hur CO2-skatt slår på matpriserna: Ett kilo nötkött kostar 26 kilo
klimatgaser, nio gånger så mycket som fågelkött. (Se t.ex. http://www.stockholm.se/ByggBo/
Leva-Miljovanligt/Det-smarta-koket/Livsmedels-klimatpaverkan/)
Den som vill äta biff eller hamburgare kan naturligtvis få göra det, men får betala 130 kronor
extra per kg. Andra livsmedel orsakar klimatgaser i varierande grad. Bröd kostar t.ex. ca 2:50
per limpa, potatis 50 öre per kg att kompensera. Risodling kräver mycket vatten och avger
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ganska mycket metan och borde därför vara 10 kronor dyrare än nu. Socker ger billiga (+3 kr)
men ganska värdelösa (t.o.m. farliga) kolhydrater, och skulle kunna beskattas hårdare av
folkhälsoskäl.
Import, gränshandel, tull
Så länge Sverige ensidigt inför CO2-skatt kommer vi att behöva tull eller CO2-skatt även på
import. Det blir svårt att undvika att folk då reser mer för att handla, t.ex. åker till Köpenhamn
för att köpa biff och tanka bilen. Temporärt måste vi införa ”klimat-tullar” även för
gränshandel. Gissningsvis behöver vi göra det enkelt för oss och ta ut x kronor per
kasse/väska och y kronor per bil. Det slår hårdast mot de fattigaste, men klimatändring slår
också hårdast mot de fattigaste. Ett stort problem i sammanhanget är regler för internationelloch EU-handel, som t.ex. TTIP.
Effekter på jobben
Då det gäller Sveriges industri kan vi till att börja med konstatera att Sverige är ett av världens
mest diversifierade länder (se Wikipedia, List of countries by economic complexity) vilket
gör oss mindre känsliga för en CO2-skatt. Fortfarande är dock stål en stor exportprodukt som
kommer att få kraftigt ökade kostnader. Andra industrigrenar som kan få problem är bil- och
lastbilstillverkning och byggindustrin. Jobben inom dessa grenar kan komma att förändras
kraftigt.

Penningreform
Lars Alaeus
Vad är pengar?
Pengar är en symbol för ett värde, ett betalningsmedel/en valuta, som är skapad för att
betalningar ska fungera smidigt. Du kan också låna pengar för att använda i förväg och spara
för att använda senare. Men pengar, tex vår svenska valuta kronan, är också ett värdemått.
Precis som en meter är längdmått.
Pengar cirkulerar mellan dem som köper och säljer varor och tjänster och mellan dem som
sparar och lånar. Det är mycket viktigt att en valutas värde är stabilt annars blir det svårare att
bedöma vad något är värt, nu eller i framtiden. Pengar som ett enkelt och smidigt
betalningsmedel är grundläggande för en väl fungerande marknadsekonomi.
I en marknadsekonomi där priset på varor och tjänster styrs av tillgång och efterfrågan så
kommer värdet på valutan att styras av den mängd valuta, som de som efterfrågar har tillgång
till. Dvs ju mer valuta som finns tillgängligt desto mindre värd blir varje enhet av valutan.
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Pengar som betalningsmedel bör inte förväxlas med värde. I dagligt tal kan man t ex säga att
man har sina pengar i en aktiefond. Men andelar i en aktiefond är egentligen saker med ett
värde. Det är inte ett betalningsmedel. De måste först säljas innan pengarna kan användas för
betalning.
För de nationella valutorna är det en centralbank som har ansvar för att valutans värde är
stabilt. I Sverige har Riksbanken detta ansvar för den svenska kronan och garanterar dess
värde, ett ansvar som svenska folket genom riksdagen har givit Riksbanken.
Varför behövs ett reformerat penningsystem?
För att människor ska kunna leva hållbart tillsammans med övriga varelser i en ekologiskt
hållbar värld måste det mänskliga samhället sammanlagt ha fotavtryck motsvarande 1 planet.
Dvs inte konsumera mer av naturens resurser än vad naturen producerar. För att detta ska vara
möjligt måste samhällets ekonomi vara hållbar. Dvs samhället måste hushålla på ett hållbart
sätt med de begränsade resurser som finns och skapas på jorden.
Om samhället ska klara av denna svåra uppgift så måste penningsystemet, som är det
grundläggande verktyget för resursfördelning, vara hållbart - inte gynna de som äger mycket
och inte heller inteckna framtiden. Pengar bör tjänas i första hand som inkomster på arbete
och inte i form av avkastning från ett ägande.
Idag skapas alla digitala pengar av en bank som krediter i samband med ett lån. Pengarna kan
användas nu men lånet betalas tillbaka i framtiden. Nyskapade pengar kan alltså ses som ett
lån av framtiden. Den som har en tillgång att ställa som säkerhet för lånet får rätten att
använda framtidens resurs nu. Detta håller bara så länge tillgångar växer i värde, lånevolymer
ökar, mer pengar skapas och mer av framtidens produktion intecknas.
När värdet på tillgångar stiger i värde ökar de ekonomiska klyftorna eftersom det är de
välbärgade som äger de mesta tillgångarna. När sedan tillgångarna inte längre ökar i värde blir
det kris och skattebetalarna via staten måste rädda penningsystemet och bankerna.
Bankerna gör ingen förtjänst när lånet och pengarna skapas. Lånet som är bankens tillgång
och pengarna som är bankens skuld till oss är ju lika stora. Banken gör sin vinst på skillnaden
mellan inlåningsräntan, räntan de betalar till oss på våra insatta pengar, och utlåningsräntan,
räntan på de lån vi har. Så bankerna tjänar mer ju mer lån som finns och ju mer pengar som de
skapat. Ju högre risk de tar desto högre vinst blir det. Samtidigt kan inte de stora bankerna
tillåtas gå i konkurs eftersom hela betalningssystemet då skulle gå i baklås. Därför skapas
alltför mycket lån och alltför stora risker byggs in i systemet och bankerna gör orimligt stora
vinster.
Vårt nuvarande penningsystem är alltså ohållbart och genererar i sig ökande ekonomiska
klyftor. Med detta som grund för ekonomin är det mycket svårt och kanske omöjligt att skapa
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ett ekologiskt hållbart samhälle. Men det finns ett alternativ, Suveräna Pengar, där
centralbanken ger ut alla pengar och bankerna endast blir förmedlare av lån utan att skapa
pengar själva.
Reformen Suveräna Pengar
Ur ”Guldkalven - Är det bankernas skapande av pengar” Suveräna Pengar/Sovereign Money
är ett reformförslag beskrivet i boken Modernising Money av Andrew Jackson och Ben
Dyson. Förslaget är komplett med analys av dagens problem, en beskrivning av det
reformerade systemet samt en beskrivning av hur transformationen går till.
Suveräna pengar går ut på att samhället via Riksbanken får ensamrätt att ge ut svenska kronor
även som digitala pengar fria från skuld och ränta och på så sätt göra dessa till neutrala
betalningsmedel som fungerar precis som sedlar och mynt. Riksbanken får full kontroll över
mängden pengar och därmed full kontroll över pengars värde. Nyskapade pengar börjar sitt
liv i statsbudgeten och cirkulerar sedan som betalningsmedel i samhället. Regeringen, som
alltså inte kan bestämma hur mycket nya pengar som skall skapas, bestämmer däremot hur de
nya pengarna skall användas.
Även om privatbankerna inte längre skapar pengar så fortsätter de att hantera betalningar åt
sina kunder och fortsätter också att ge lån genom att agera mellanhand mellan sparare och
låntagare. Dessa lån innebär att spararen har avstått från att använda sina pengar en viss tid för
att låntagaren ska kunna använda dem nu. Man lånar av varandra istället för att låna av
framtiden.
Betalningssystemet består av transaktionskonton som innehas av individer och företag och
hanteras av privatbankerna precis som betalkonton av idag. Pengar på dessa konton är riskfria
eftersom de egentligen finns hos Riksbanken och räntefria eftersom de inte är tillgängliga för
privatbanken att låna ut.
Banker som drivs utan ränta, som t.ex. Medlemsbanken JAK (Jord, Arbete, Kapital) fungerar
alldeles utmärkt med suveräna pengar. Då ersätts räntan med sparprestationspoäng,
”månadskronor”. Intressant är att om alla banker i Sverige skulle fungera som JAK så skulle
vi få en helt räntefri samhällsekonomi. Detta kräver en reform som Suveräna Pengar.
Istället för att som idag via styrräntan försöka påverka banker att skapa rätt mängd pengar via
lån, kan Riksbanken ge ut (eller dra in) pengar och på så sätt ändra penningvolymen direkt.
Beslut om hur mycket pengar som ska ges ut fattas av en kommitté, t.ex. Riksbankens
styrelse, som är oberoende av regeringen och följer direktiv från riksdagen. Det
grundläggande syftet är att penningvärdet ska vara stabilt.
Nya pengar, utgivna av Riksbanken, landar i statsbudgeten och skickas ut i cirkulation enligt
regeringens direktiv via ökade statsutgifter, minskade skatter, betalning av statsskulden eller
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som medborgarandel. De blir alltså en del av statsbudgeten och skall debatteras och
godkännas av riksdagen precis som den övriga budgeten. Riksbanken kommer också kunna ge
ut pengar att lånas ut till bankerna för att lånas vidare till företag i den reella ekonomin.
Suveräna Pengar går att införa komplett över en natt eller delvis tillsammans med dagens
system på två sätt. Antingen genom att Riksbanken skapar nya pengar och ger ut direkt till
lika delar till alla medborgare eller genom att alla medborgare får ett betalkonto direkt hos
Riksbanken.
En penningreform som denna är en grundläggande och nödvändig åtgärd för att det ska vara
möjligt att uppnå ett ekonomiskt system som inte är beroende av tillväxt. Ett ekonomiskt
system där man tjänar pengar på att göra nytta i stället för att tjäna pengar på att äga och där
de ekonomiska klyftorna inte längre ökar automatiskt. Med denna lösning fås det hållbara
penningsystem som är nödvändigt (men inte tillräckligt) för att få till en hållbar ekonomi för
det mänskliga samhället i ekologisk balans på 1 jordklot.
Komplementär valuta för lokala varor och tjänster
Alf Hornborg har föreslagit en komplementär valuta gällande för lokalt producerade varor och
tjänster (Poängar, LUTS Lokala Utbytesbevis, här kallad Lkr) med syfte att jämna ut den
globala obalansen. Valutan kompletterar den nationella valutan i ett land och skulle gälla
endast varor och tjänster producerade inom ett visst antal km från inköpsstället.
En enkelt införbar variant av denna sorts valuta, Lkr, har samma värde som kr. Dvs en lokalt
producerad vara eller tjänst kan betalas med lika många Lkr som kr. Men en icke-lokal vara
eller tjänst kan endast betalas med kr. Lkr ges ut som en andel av statens utbetalningar, (dvs
via pensioner, sjukpenning, a-kassa, föräldrapengar, barnbidrag, socialbidrag och i en framtid
basinkomst.) och dras in genom att alla företag som fått Lkr som betalning direkt växlar dessa
till kr. Endast företag får växla Lkr till kr.
Staten kan genom att styra andelen Lkr i utbetalningarna också styra hur stor stimulans av den
lokala ekonomin som önskas samtidigt som Lkr inte i sig påverkar den totala
penningmängden i samhället. Dock är det fortfarande Riksbanken som bestämmer hur mycket
kronor som skall cirkulera och även vad gäller andelen Lkr så har Riksbanken sista ordet.
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Övrig styrning
Ola Gabrielson
Stimulansåtgärder
På statens utgiftssida borde subventioner till klimatstörande verksamhet upphöra. Industrins
energianvändning bör t.ex. inte längre vara skattebefriad. Reseavdrag och traktamenten bör
minimeras. Subventioner till konsumtion av olika slag, t.ex. elbilsbonus, slopas.
Dessa pengar är mycket bättre att använda till åtgärder för att bevara artrikedom, för att sänka
energiförbrukning, forskning om nya energikällor, höja allmänkompetensen, etc.
Forskning och utveckling inom områden väsentliga för planetens och civilisationens
överlevnad bör betalas och styras av samhället för att undvika monopol och utpressning från
enskilda företag (som Monsanto). I den mån privat utveckling finansieras av allmänna medel
måste resultaten vara allmänt tillgängliga. Vi kan behöva omförhandla internationella
patentlagar för att åstadkomma detta.
Biovetenskap
Tyvärr är forskning om utrotning och bevarandet av mesta möjliga artrikedom en viktig
utgiftspost under detta århundrade. Genbanker och skyddade odlingar, återinplantering och
DNA-kloning, men också inventeringar och kartläggning kommer att vara nödvändiga.
Utveckling av klimatanpassade grödor, framför allt härdiga mot torka, kan bli livsavgörande.
Huruvida detta kan göras med genmanipulation är tveksamt, hög risk för bieffekter.
Metoder att öka plantors CO2-upptag, biokol, och artificiell fotosyntes hör också till
intressanta ämnen.
Industriell forskning
Utveckling av metoder för att sänka CO2-utsläpp från stål- och cementindustri är ett mycket
viktigt område. Ett annat sådant är metoder att kemiskt eller mekaniskt extrahera CO2 ur
atmosfären.
Byggindustrin kostar mycket energi. Materialval, utformning och metoder kan förbättras
m.a.p. CO2-utsläpp både vad gäller produktion och den färdiga byggnadens energibehov.
Resursåtgången under byggprocessen är ca 80%, under husets livslängd 20%. Hittills har vi
lärt oss att fokusera på livslängden. Vi måste framöver i mycket högre grad effektivisera
byggprocessens materialåtgång.
Utvecklingen av transportsystemet går fort. Resurser bör läggas på vidareutveckling av
energisnål, t.ex. rälsbunden, transport. Samtidigt måste vi studera det längre perspektivet, t.ex.
för lokal produktion istället för långa transporter, för att inte bygga en ny Göta Kanal.
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Fossilfri transport som t.ex. elbil och -lastbil (och möjligen fossilfritt flyg?) är också ett
viktigt forskningsområde.
Energiproduktion och -lagring är nyckelområden, och studeras intensivt över hela världen.
Sverige skulle kunna behöva en "Energiakademi" med syfte att sammanställa
forskningsresultat och dra slutsatser om konsekvenser för vårt land. T.ex. har el-solceller (PV)
länge ansetts som framtidens energilösning och utbyggnaden ökat dramatiskt, men PV utgör
likafullt bara några procent av global energiproduktion idag. Var finns den lösning som
ersätter fossila energikällor?
För all industriell verksamhet är det viktigt att belysa hela produktens livscykelkostnad,
inklusive energiförbrukning, designad livslängd, reparerbarhet, och återvinning.
Livscykelanalys är ett område som bör ingå i all vidareutbildning. (Se t.ex. http://www.bbc.
com/future/story/20160612-heres-the-truth-about-the-planned-obsolescence-of-tech)
Sverige är ett föregångsland då det gäller återvinning, men det finns fortfarande mycket att
göra inom området. Ny teknik inom sopsortering och materialhantering kan minska behovet
av råvaror. Detta kan också bli en stor exportprodukt. Forskning och utveckling av
vapenteknologi syftar till (hot om) förstörelse och lidande, och borde inte vara en del av ett
civiliserat samhälles budget.
Investering
En investering är alltid en chanstagning baserad på en gissning om framtida situationer.
Historien är full av exempel på framsynta investerare som med korrekta antaganden satsat på
rätt alternativ, men det finns också exempel på motsatsen. Ett lysande exempel är då svenska
staten i mitten av 1800-talet planterade en ekskog på Visingsö för att garantera tillgång på
virke till kanonbåtar och andra krigsfartyg. Det tar några år för ekar att växa, och när de var
klara för leverans hade redan skeppsbyggeriet övergått till stålskrov.
Göta Kanal brukar tas som ett exempel på samma fenomen (även om det finns tecken som
motsäger det). Dagens planerade motorvägar blir olönsamma utan biltrafik. Flygplatser
behövs inte om ingen flyger.
Ett liknande resonemang kan föras om alla långsiktiga investeringar; vi vet inte om de alls
behövs om 50 år. Nya förutsättningar kan göra dem väldigt kortsiktiga. Ett tydligt exempel är
järnvägar: Vi vet att rälsbunden transport tar mycket mindre energi än vägbunden, men
samtidigt vet vi att järnväg kostar mycket mer att bygga än asfaltväg. Investeringen måste
användas tillräckligt många år för att initialkostnaden ska löna sig.
Vad vi lär oss är att långsiktiga investeringar baserade på dagens vetande är riskabla. Privata
investerare brukar därför undvika att investera på mer än några års sikt, och överlåter det
längre perspektivet åt skattebetalarna. Med ökande privatisering har tidshorisonten krympt
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och samhället blivit skenbart rikare eftersom vinsterna kommer snabbare. Morgondagens
problem får någon annan lösa.
Trots det, och naturligtvis med detta i åtanke, måste vi ändå göra vårt bästa att investera i
projekt som ger nästa generation ett rimligt liv till låga klimatkostnader. Vi måste också styra
privata investeringar i samma riktning. Långsiktiga investeringar är nödvändiga för att
åstadkomma en omställning till en fossilfri ekonomi. Givna kandidater för investering i
hållbara alternativ är transportsektor, energiproduktion, och processindustri.

Transporter
Sverige är ett avlångt land, beroende av effektiva transporter. Eftersom mycket av dessa
transporter är fossilberoende landsvägstransporter är detta ett problem, men det är också ett
område där vi potentiellt kan sänka CO2-utsläppen snabbt. Lyckas vi hitta lösningar så ger det
oss också exportmöjligheter.
Järnväg är väsentligt energisnålare än landsväg, men för att ersätta dagens transportstruktur
måste järnvägskapaciteten byggas ut. Detta tar lång tid och kostar dessutom stora CO2-
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utsläpp, som på kort sikt inte uppvägs av vinsterna. Dessutom har vi osäkerheter: Vi vet inte
exakt var och hur mycket transport vi behöver om 50 år, och vi vet inte om en bättre
transportlösning eller ett annat konsumtionsmönster kommer att göra delar av järnvägen
värdelös då. Egentligen är vägbunden transport eller t.o.m. flyg säkrare alternativ eftersom de
har lägre initialkostnader och bättre flexibilitet, om det inte vore för utsläppen.
Kortare transporter inom staden och upp till 100 km borde i huvudsak göras på räls där det
går. Större städer har ofta lokaltåg, tunnelbana, eller spårvagn som idag endast används för
persontrafik. Det kan vara möjligt att använda denna, kanske på icke-rusningstid, även för
godstransport och distribution. Containeriserad frakt skulle dessutom kunna integrera denna
effektivt med (batteridriven) vägtransport. Sådana system kan bli exportprodukter. En smart
implementering av till exempel trängselskatt och parkeringsavgifter kan stödja vettiga
miljöbeslut. Dessa ska naturligtvis följas upp m.a.p. miljöeffekter. Sverige är redan före när
det gäller bussbatterier och det kan vara ett väldigt bra steg, både från CO2-utsläpps och
export-synvinkel.
Transport mellan städer och till våra grannländer borde gå med tåg. Den infrastruktur som
finns behöver utnyttjas så mycket som möjligt, därför behöver Stockholm och andra storstäder
investera mer i räls genom centrum och/eller en ”förbifart” runt staden. Förr eller senare
måste antal spår byggas ut på något sätt och ur CO2-synvinkel ju snarare desto bättre.
Höghastighetståg har många förespråkare då de sägs direkt ersätta flyg på sträckor upp till ca
1000 km. Ökningen i hastighet är dock begränsad, ca 300 till 350 km/t jämfört med 250 km/t
för dagens tåg. De har också en betydligt högre initialkostnad eftersom kraven på räls, tåg,
och signalsystem är mycket högre. Dessa pengar måste tas från andra investeringar, vilket
redan märks i bristande underhåll av befintligt järnvägsnät. Dagens järnvägsnät måste finnas
kvar och upprustas, alldeles oavsett andra planer, eftersom det i alla scenarier utgör stommen i
tågsystemet. Det är också viktigt att göra tågtransport billigt i jämförelse med andra
transportsätt, t.ex. med differentierade priser. CO2-skatt kommer att arbeta till tågets fördel.
Om det leder till att folk flyger till Thailand för de sparade pengarna så får vi lösa det på annat
sätt.
Sverige har idag i storleksordningen 100 till 200 miljarder kronor investerat i (fossildrivna)
bilar, lastbilar, och andra maskiner. På kort tid kommer vi inte att kunna skriva av hela det
kapitalet, så vi behöver övergångslösningar. Syntetiska bränslen och Carbon Capture skulle
vara bra, men eftersom ingen klar lösning ännu finns behöver vi utveckla dem nu.
Processindustri
Sverige producerar mycket järnmalm och exporterar en stor del av det. Att förädla malmen till
stål är ett sätt att klättra upp i värdekedjan och därigenom tjäna mer. Tyvärr orsakar
stålproduktion stora mängder CO2-utsläpp, vilka visserligen skulle släppts ut någon
annanstans om vi inte tillverkade stålet, men likafullt bidrar till CO2-halten i atmosfären.
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Svensk stålindustri lär dock vara relativt ”ren”, så det är i så fall en god anledning att behålla
produktionen här.
Det pågår försök att ersätta kolet i stålproduktionen med vätgas, men den vätgasen måste då
tillverkas och kostar energi. Ett annat alternativ kan vara biokol som skulle kunna vara
restprodukt från pyrolys av skogsavfall. Ett tredje vore att använda CO2-extraktion ur
rökgaserna, s.k. Carbon Capture. Tillsammans med biokol skulle detta teoretiskt t.o.m. kunna
utgöra en CO2-sänka. Forskning kring detta förefaller lönsamt. Andra processindustrier från
cementfabriker ända till bagerier avger CO2 i varierande grad och skulle kunna tillämpa
Carbon Capture om det vore tillräckligt enkelt och effektivt.
Energiproduktion
Sveriges el-energiförsörjning baseras på vattenkraft och kärnkraft och bidrar idag inte mycket
till CO2-utsläpp. Med dyrare fossilenergi kommer dock inte dagens elproduktion att räcka till,
och det finns risk för att vi måste köpa mer fossilbaserad elkraft från andra länder.
Investering i elproduktion förefaller vara ett ganska säkert kort. Samhällets energibehov
kommer inte att minska så mycket som vi vill, och utan fossil energi kommer el att vara i stort
sett det enda alternativet. De förnybara alternativen för elproduktion som finns till hands idag
(solceller, vindkraft) kommer inte att kunna byggas ut tillräckligt fort för att täcka behoven,
och dessutom finns det tvivel på att solceller verkligen är lönsamma på våra breddgrader. Det
verkar alltså som om investering i forskning och utveckling av hållbar elproduktion inte bara
är säker utan även nödvändig.
Det brunkol som Vattenfall äger i Tyskland kommer att, om det bränns, avge enorma
mängder CO2 . Vattenfalls tyska kraftverk släpper ut runt 61 miljoner ton CO2 per år, ungefär
lika mycket som hela Sveriges utsläpp. Om detta ska fångas in med Carbon Capture kommer
det att kosta tiotals, kanske hundratals miljarder kronor varje år. Är det då värt att sälja det för
några miljarder, istället för att spara världen de kostnaderna varje år? Om vi vill att världen
ska ta ansvar måste vi göra det själva (http://www.svd.se/just-nu-vattenfall-accepterar-bud-pabrunkol/om/vattenfall-saljer-tyska-brunkolen). På liknande sätt domineras Stockholm CO2utsläpp av Värtaverket. (Se: http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/fortum-masteavveckla-kolbranningen-i-vartan/)
Aktiehandel
Börsens ursprungliga syfte var att hjälpa företag hitta investerare, i en enkel affär där
investeraren försåg företaget med pengar i utbyte mot andelar i företaget. Modern ekonomisk
teori och datorteknik har perverterat börsen till ett lotteri, där aktörerna försöker lura av
varandra pengar i blixtsnabba transaktioner med komplicerade finansiella instrument.
Robothandel, med datorer som köper för jättebelopp och sedan säljer samma post
millisekunder senare, gör aktiekurserna mycket instabila. Finansiering av företag har satts på
undantag, och små aktörer har hamnat utanför. Många av metoderna är rent bondfångeri, där
de stora aktörerna försöker tjäna stora belopp på andras okunskap.
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Vi måste stoppa denna kasinoverksamhet. För att åter göra börsen till ett verktyg för att
stimulera företagande måste vi tvinga den till mer långsiktighet. Ett sätt vore kanske att införa
en straffavgift på alla former av derivat och terminer och på aktieposter som behålls kortare
tid än t.ex. sex månader. Utrikes aktiehandel måste kontrolleras i mellanstatliga avtal.
Divestering
Organisationen 350.org driver en kampanj kallad Divestering som syftar till en omvänd
investering: De försöker övertyga företag och organisationer att göra sig av med aktieinnehav
i fossilrelaterade bolag för att därigenom strypa tillförseln av kapital till dessa. Till att börja
med fokuserade 350.org på universitet, för att sedan övergå till andra statliga och kommunala
institutioner och vidare. Man uppmanar svenska institutioner att omedelbart frysa nya
investeringar i fossilbolag och inom 5 år divestera från direkt ägande samt från blandade
fonder som innehåller fossila andelar eller företagsobligationer. 350.org accepterar en
institution som divesterad om den: (a) inte har något direkt ägande i fossilbolag, och (b) inte
äger andelar i andra bolag som har mer än 5 % av sitt kapital investerat i fossilbolag.
Globalisering
Efter andra världskriget har en kombination av snabbare transporter, bättre tele- och
datorkommunikation, och militär upprustning skapat en mycket gynnsam miljö för
internationella eller multinationella företag. Framför allt amerikanskt näringsliv har dragit
nytta av den nya situationen och flyttat fram sina positioner i större delen av världen, stödda
av militär makt i den mån de mött motstånd.
Denna nya världsordning har gett höjd levnadsstandard till stora grupper, men lämnat andra
kvar i djup misär, och till priset av en enormt hög resursförbrukning. Detta har skapat sociala
spänningar och närmast oöverstigliga klimat- och miljöproblem, vilka bägge närmar sig en
bristningsgräns av monumentala proportioner.
Globala företag har nu nått en nivå där de omsätter mer än många nationer och kan dessutom
spela ut dessa nationer mot varandra med hot om flytt av verksamhet och vinster. Fortfarande
är företagen beroende av en hemmanation (och dess skattebetalare) för militärt stöd vid
behov, men i övrigt agerar de helt oberoende. Resultatet av denna obalans i
styrkeförhållanden är naturligtvis att de globala företagen tar hem de stora vinsterna. Vissa
observatörer drar slutsatsen att USA (eller England/Kina/Tyskland/etc) vann, men det är inte
korrekt; det är företagen som vinner.
De senaste decennierna har de globala företagen ändrat karaktär. Fokus har skiftat från handel
med varor - vilket kräver transporter, tullar, etc - till handel av information (Google,
Facebook, osv) vilken kan passera gränser utan otrevliga kostnader. En speciellt stor gren av
informationshandeln är finanssektorn. Stora belopp digitala pengar flyttas ständigt runt i
världen i jakt på högre vinster och lägre skatter. Länder spelas ut mot varandra i ett "race to
the bottom" för att attrahera kapital. Miljöhänsyn blir omöjligt, det kostar för mycket.
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Politisk makt betyder allt mindre. I det globala perspektivet är det få länder som kan sätta
emot när kapitalet vill något. De länder som teoretiskt är starka nog (USA, UK, Ryssland,
Kina, EU) är redan övertagna eller håller på att tas över av oligarkiska intressen.
Internationella handelsavtal, typ NAFTA, TTIP, TPP, är nästan alltid författade av globala
företag och förhandlas bakom stängda dörrar för att hålla den demokratiska sfären utanför.
Hur påverkar detta klimatet? Naturligtvis har även globala företag ett intresse av framtiden,
men vinst är alltid viktigare; t.ex. visste Exxon redan 1985 att deras produkter skulle orsaka
global uppvärmning, men valde att sprida motargument för att behålla sina marknadsandelar.
Exxon är en av de två-tre största bidragsgivarna till denial-rörelsen. Fossilbolagen är
naturligtvis också med då klimatet diskuteras; bolagen var mycket aktiva då FNs klimatavtal
förhandlades vid COP21 i Paris. Oljebolag och nationer har ofta sammanfallande intressen.
Ett extremt exempel är Aramco, vilket ensamt står för 90 % av Saudiarabiens export. Det
finns alltså skäl att anta att vissa länder inte är så intresserade av klimatåtgärder. (Ändå är det
obegripligt kortsiktigt! Har de inga barnbarn?)
Gradvis har frihandelsivrare och finansmän lyckats rasera gränserna för kapitalets fria
rörlighet runt världen. Detta har skapat snabbare vinster men på bekostnad av små länders
suveränitet och möjligheter att försvara sig. Ett exempel är oljeboomen i Nigeria där globala
oljeföretag tjänat miljarder men befolkningen lämnats att själva ta hand om den förstörda
miljön.
I samband med att gränserna revs lättade man på visumkraven mellan länder, kanske för att
göra förändringen politiskt lättare. EU tog bort passkontrollerna för resor inom regionen. Nu
har vi fått en flyktingkris, och plötsligt verkar alla överens om att införa passkontroll igen.
Viktigare verkar vara att minska de negativa konsekvenserna av fritt rörligt kapital med någon
form av "passkontroll", att kapitalöverföringar över ett visst belopp inte får ske utan tillstånd.
Skatteflykt
Sverige och många andra länder har (i princip) ett progressivt skattesystem, där den som
tjänar mer också betalar högre procent skatt. Många som har råd att betala banker och
advokatfirmor för detta gömmer sina pengar i länder där skatten är låg. Detta för att kunna
konsumera mer.
Den skatt som skulle ha betalats på undangömda pengar skulle ha gått till bl.a. vård/omsorg
och skola. Utan den skatteinkomsten måste samhället (dvs vi) pressa
kostnaderna för vård och utbildning, vilket ger oss sämre tjänster, och höja skatterna, vilket
tvingar oss att jobba mer. På samma sätt pressas miljöhänsyn ut ur ekonomin.
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Välfärd
Ola Gabrielson
Den franska revolutionen orsakades delvis av hunger. Flera år av dålig skörd p.g.a.
klimatförändringar ledde till att hovet garanterade sig mat genom att avreglera marknaden.
Priserna sköt i höjden och fattiga människor dog av svält. En alltför orättvis fördelning av
resurser leder till sociala spänningar vilket kan urarta till våld och förstörelse.
En klimatkollaps riskerar att kasta in världen i uppror och krig om krympande resurser. Med
den idag stora spridningen av atomvapen kan detta leda till civilisationens undergång, för att
inte tala om massutrotning av djur och växter. Denna katastrof måste vi undvika, men
eftersom den globala uppvärmningen redan gått mycket långt kommer vi inte att helt
förskonas.
Den globala resursstölden och snedfördelningen av konsumtion har sedan årtionden tvingat
människor att flytta långt hemifrån i jakt på arbete och rimligt liv. Klimatförändringar skapar
ytterligare migrationstryck som påverkar även Sverige. Undersökningar tycks visa att en
stabil ekonomi kan hantera detta på lång sikt, men kortsiktigt och i en ekonomi i omställning
skulle migration kunna ha avsevärda konsekvenser.
Omställningen till en fossilfri ekonomi kommer att skapa arbetslöshet, på både kort och lång
sikt. Kortsiktigt kommer vissa industrigrenar att i snabb takt försvinna och andra uppstå eller
expandera, och därigenom tvinga människor till omskolning och ofta geografisk flytt.
Långsiktigt kommer en lägre konsumtionsnivå resultera i ett mindre behov av arbetskraft.
Proportionen mellan arbetande och arbetslösa kommer att förändras. Om det sociala
skyddsnätet ska bibehållas måste skattetrycket höjas. Resultatet kan bli en skatterevolt, där
netto-skattebetalare utnyttjar sin demokratiska rätt att rösta in skattesänkningspartier.
Detta kommer att i grunden förändra den svenska välfärdsmodellen och polarisera samhället,
med destruktiva följder. Det sociala skyddsnätet kan komma att försvinna, och skola och
sjukvård kraftigt bantas. Nya former för välfärd kommer då att uppstå, icke skattefinansierade
och därför riktade till specifika sociala, kulturella, religiösa, eller geografiska grupper.
Människor som inte tillhör en sådan grupp kan bli utan stöd. Motsättningar mellan dessa
grupper skärps.
Till detta kommer återkoppling, att lägre arbetsinkomster leder till lägre konsumtion, vilket
ger lägre produktion och än lägre arbetsinkomster i en nedåtgående spiral. Den Keynesianska
modellen, att staten ska bromsa i goda tider och med bidrag öka konsumtionen i dåliga, kan
inte självklart tillämpas eftersom den förutsätter tillväxt.
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Vad kan vi göra?
Svenskar har lärt sig se det sociala skyddsnätet som någonting självklart, men konceptet är
inte ens 100 år gammalt och konstant ifrågasatt. Den svenska välfärdsstaten bygger på
transfereringar, d.v.s. att en del av den skatt som staten tar från företag och medborgare
betalas ut till dem som behöver det p.g.a. ålder, sjukdom, arbetslöshet, barnledighet, etc. Ju
fler de behövande blir i förhållande till de icke behövande, desto mer pengar måste dessa
bidra till transfereringen, och desto svårare blir det att politiskt motivera dem.
Det senaste halvseklet har Sverige, liksom flertalet andra västländer, lyckats hålla systemet
igång genom att på olika sätt låna av framtiden. Detta har lett till höga skulder, både statliga
och privata, och stora flöden av räntor till dem som lånade ut pengarna. Många tecken tyder
på att denna period av konsumtion baserat på lån är över, t.ex. har världsekonomin ännu inte
hämtat sig efter bankkrisen 2008. Att fortsätta låna verkar alltså uteslutet.
Vissa hårt skuldsatta länder hoppas på att komma undan genom skuldnedskrivningar eller avskrivningar, ofta med hänvisning till att skulderna åsamkats dem av tidigare,
odemokratiska, regeringar. Sverige kan inte åberopa sådana skäl, och för övrigt skulle det
göra vår förhandlingsposition avsevärt sämre i framtiden. Återstår två alternativ för
välfärdsstaten: Antingen höjda skatter eller sänkta förmåner. Ingetdera kommer att vara
populärt, och vi kan förvänta oss kombinationer av bägge. Pensioner och bidrag kommer att
sänkas, sjukvårdsavgifter höjas, skolavgifter införas, till att börja med på universiteten.
Skattetrycket kommer att höjas; hur mycket beror på hur politiskt starka de olika grupperna
blir.
En energiskatt kan temporärt öka skatteinkomsterna, men eftersom syftet med energiskatten
är att minska användningen blir effekten osäker. Om CCL-modellen används kommer
dessutom skatten att betalas tillbaka till skattebetalarna. Globalt måste Sverige bidra till
konsumtionsutjämning genom stöd till fattigare länders lokala produktion av mat och andra
basvaror och rättvisa importpriser för de varor vi köper därifrån. Vi måste i detta stöd aktivt
arbeta även för en rättvis fördelning lokalt, och vara uppmärksamma på korruption och andra
hinder för en sund ekonomi.
Basinkomst
Basinkomst, även benämnt Medborgarlön, diskuteras ofta som ett enklare alternativ för
distribution av samhällsresurser (se t.ex. http://basinkomst.nu/). Idén är att ersätta alla
nuvarande transfereringssystem (barnbidrag, pension, studiebidrag, sjuklön, etc.) med ett
enda, och därmed förenkla administrationen. Alla medborgare skulle få en garanterad
regelbunden utbetalning (8-10.000 kronor per månad) oavsett arbetsinsats och därigenom
befrias från tvång och kontroll. Den som vill konsumera mer måste komplettera sin
Basinkomst med lönearbete. Resultatet skulle enligt förespråkarna bli ett bättre samhälle med
mer kulturell och medborgerlig aktivitet och mindre lyxkonsumtion.
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Teorin bygger på en positiv människosyn, att människor vill engagera sig och bidra till
samhället, och skulle göra mer av det om de inte behövde lönearbeta. I viss mån bekräftas
detta av exemplet Danmark, där en period av hög arbetslöshet på 1970-1980-talet sades ha lett
till kulturell blomning. Men teorin går stick i stäv med traditionell konservativ syn där
människor måste belönas för att arbeta, och kritiker saknas inte.
En form av kritik inriktas på finansieringen: Vem ska betala Basinkomsten, och hur ska det
motiveras (se ovan)? Ett sätt att kompromissa kunde vara att koppla Basinkomst till någon
form av samhällsnyttig insats, vilket då skulle bli en modern variant av Nödhjälps- eller
Beredskapsarbete. Om detta blir omfattande kommer det att störa konkurrensförhållanden på
dessa arbetsmarknader.
Annan kritik fokuserar på den internationella aspekten: Hur ska Basinkomst tillämpas på
nyanlända och migranter? Om ett land ensidigt inför Basinkomst kommer detta att dra till sig
fattiga från andra länder. Dessa andra länders styre kan t.o.m. se det som ett sätt att lösa lokala
problem.
Basinkomst kan också behövas, när arbeten automatiseras och kan utföras av robotar, vilket
medför färre ar betstillfällen. Å andra sidan kommer helt ny(gaml)a arbetsintensiva metoder
att behöva användas (igen) när den billiga energin minskar dramatiskt. Det skulle kanske
kunna leda till helt nya arbetsmarknader. Kanske kan helt nya former av samarbete kunna
uppstå, såsom t ex olika varianter av kooperativ, där man tillsammans och lokalt
återuppbygger ett anständigt samhälle? Där man finner nya former för den eviga och svåra
balansen mellan individens behov och det gemensamma samhällets.
Barnbidrag
År 1934 gav Alva och Gunnar Myrdal ut en bok kallad Kris i befolkningsfrågan. Deras
grundbudskap var att Sverige borde stimulera ett högre barnafödande, därför att annars
“skulle vi i slutet av 1970-talet ha nästan dubbelt så många åldringar i förhållande till
individer i de arbetsföra åldrarna som nu (1934)”. Detta ledde bl.a. till att den
socialdemokratiska regeringen 1948 införde Barnbidrag som en del av ett Keynesianskt
stimulanspaket, och bidrog till att skapa den puckel i befolkningspyramiden som vi kallar 40talisterna.
Makarna Myrdals oro att Sverige skulle ha svårt att betala pensioner skapade alltså en större
generation “arbetsföra”. Denna generation är nu själva pensionerade, problemet bara sköts
upp ett par generationer. Under tiden har Sveriges befolkning ökat med runt 50 %.
Befolkningsbegränsning är en infekterad fråga, men i nuvarande situation måste vi ta den på
allvar. Sverige kan inte delta i internationella samtal om begränsning utan att städa framför
egen dörr. Ett första steg vore att slopa flerbarnstillägget och begränsa bidraget till två barn,
oavsett antalet barn i familjen. Ett sådant steg kommer troligen att orsaka problem med
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pensionsbetalningar om 20-30 år, men att skjuta problemet framför oss som vi gjort hittills
inger inte förtroende.
Utbildning
Allmän ekonomiutbildning
Ekonomi är en nödvändig del, ett verktyg, i ett modernt samhälle. I likhet med andra verktyg
kan dock de som kontrollerar verktyget ekonomi styra det till sin egen fördel. De flesta
studenter har valt sin utbildningslinje efter vad de är intresserade av. Ingenjörer är
intresserade av teknik, jurister och samhällsvetare av konfliktlösning, läkare är intresserade av
hur man kan göra människor friskare, osv. Alla ser de sig som blivande kuggar i samhället,
där deras insats betalas efter behov. Gemensamt för dem är att de tänker sig att om de är
väldigt duktiga på sitt område så kan de bli rika.
Ekonomistudenter är annorlunda. Deras intresse går direkt till pengar, inte i första hand till att
bidra till samhället. Tvärtom ser de ekonomin som ett nollsummespel, där deras vinst baseras
på att någon annan förlorar. Deras utbildning förstärker sedan denna "instinkt". Detta har i
alla tider gjort ekonomen till något av en paria. Religioner har dömt penninghantering som
smutsig och ovärdig. I omgångar har ränta t.o.m. varit förbjuden. Man har försökt kontrollera
ekonomins avigsidor med social kontroll. De som kontrollerar ekonomin har alltid svarat med
att söka nya vägar att utnyttja den. Ekonomin blir allt mer komplicerad. Inte ens våra
folkvalda representanter förstår hur den fungerar.
Det enda sättet att göra ekonomin demokratiskt styrd är att bredda ekonomiutbildningen till
att omfatta folkflertalet. Om en majoritet av väljarna förstår funktionerna så blir det lättare att
upptäcka missbruk. Därför borde vi införa Ekonomi som obligatoriskt ämne i högstadiet och
gymnasiet, som delkurs i alla högre utbildningar, och som naturlig ingrediens i matematik
redan från lågstadiet.
Det är viktigt, åtminstone då det gäller skatt och andra ekonomiska beslut som staten kommer
att behöva ta, att en stor del av befolkningen förstår och känner sig delaktiga i besluten.
Människor behöver kunna beräkna vinster och förluster för sig själva och för samhället. Om
inte, kan det leda till att en oansvarig regering agerar i kortsiktigt egenintresse.
Högre ekonomiutbildning
Förutom fortsatt höga insatser för grundskola och gymnasium så bör högre utbildning fortsatt
utvecklas till att omfatta flertalet av befolkningen. Med sänkta konsumtionsnivåer finns
möjlighet att sänka arbetstiderna, och högre utbildning kan bli en naturlig del av arbetsveckan.
Denna utbildning bör differentieras för att passa olika behov, och kan också integreras i
företagens verksamhet för att vidareutveckla denna.
Ekonomiutbildning är ett speciellt område i det att denna utbildning de senaste decennierna
styrts av ett närmast fundamentalistiskt nyliberalt synsätt. Generationer av ekonomer förstår
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inte den situation vi nu befinner oss i, och omskolning av dessa är av högsta betydelse för den
nära framtiden. Dessutom måste vi ta bort skattefinansiering av de professorer och lärare som
inte kan acceptera ny vetenskap, så att de inte med fortsatt statligt stöd får ansvar för
utbildning av nya studenter. (Se: http://www.isipe.net/open-letter/)
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UTBILDNINGSCIRKELN
Cecilia Caiman, Gunilla Granath, Gitte Jutvik-Guterstam, Iann Lundegård, Janine O’Keefe,
Hanna Österlund

Att skriva en text kring skola och utbildning, en text som ska vara ett bidrag till en
medborgarutredning kring klimat och hållbar utveckling, är i sig något av en paradox. Allt går
att inordna under rubriken ”Lärande och utbildning” – eller inget. Cirkeldeltagarna kom
ganska snart fram till att det är en omöjlig uppgift att ger råd till eller tala om för elever och
lärare vad de borde ringa in, prioritera eller fokusera på. Lika lite går det att tala om hur
lärande om klimatet ska gå till. Att lära sig något är att upptäcka något. Så snart någon annan
har upptäckt detta något i någons ställe dör lusten.
Vi valde därför att koncentrera oss på förutsättningarna, ramarna för lärandet kring klimat och
hållbar utveckling. Utbildning är ett stort och vitt begrepp, men vi har valt att koncentrera oss
på grundskola och gymnasium, eftersom alla barn går i skolan och för att allt börjar där. Vad
är det då som behövs för att skolan ska få möjlighet att sätta ljuset på planetens överlevnad
och konstruktivt undersöka alla de aspekter som hänger samman med denna?

Ett holistiskt tänkande
Skolan är av tradition uppdelad i enskilda ämnen, även om dessa i någon mån kan
överbryggas i skolans tidigare år. Samarbete mellan ämnena gör att specifika teman och
problemställningar kan bearbetas på ett sätt som visar att tillvaron hänger ihop – inte enbart i
sin sociala konstruktion eller infrastruktur utan också vad gäller värderingar, livsstil och
politik.
En holistisk kunskapssyn innebär dessutom att vi erkänner att människan inte enbart är en
kognitiv, ”cerebral enhet” utan en också en skapande och varelse som måste få använda inte
bara sin reproduktiva sida utan sin fantasi, sin uppfinningsrikedom och sin förmåga att vara
visionär. Människans vilja till konstnärligt skapande måste få ta plats som en naturlig del av
ett generellt lärande. Praktiskt estetiska ämnen har en självklar plats när kreativa processer
intellekt och emotioner involveras på lika villkor. Att vara konstnärligt skapande är lika
mycket eller lika lite en intellektuell verksamhet som att exempelvis förstå hur bin påverkar
livet på jorden.

Kunskap och bildning som ett värde i sig
Det kan tyckas märkligt att det sällan uttrycks uppskattning av kunskap och bildning som
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sådana utan att kunskap tillmäts ett värde först när dess effekt kunnat mätas. Skolan präglas i
hög grad av ett instrumentellt tänkande, inte för att de verksamma lärarna förespråkat detta,
utan för att statsmakten främst behandlat utbildning som en marknad där stater konkurrerar
om att producera de mest högutbildade medborgarna. Dessa förväntas i sin tur åstadkomma
tekniska innovationer och forskning som ska öka tillväxten i landet, en tillväxt som dessutom
i många avseenden skadar jorden.
En instrumentell syn på kunskap leder också osvikligt till den betygshets och konkurrens som
idag råder främst på högstadiet och gymnasiet. I det system som råder har vi drillat eleverna
att inte delta i någonting som de inte får betyg på.
Grundtanken i en skola där blivande planetskötare utbildas, är att synen på kunskap som ett
värde i sig måste återerövras. I en sådan skola är det nödvändigt att erkänna lärarnas
självklara rätt till sin egen kreativitet och att släppa lärarkåren fri från sitt fängelse av
matriser, kriterier, kursbetyg, nationella prov och den mål-och resultatstyrda läroplanen. Få
människor är redo att förneka processens betydelse för lärandet. Men när det kommer till
kritan lider de flesta skolpolitiker av en total förnekelse till förmån för en slutprodukt där
processen har glömts bort och målet är allt och elevernas frirum varit minimalt. Mätbara
kunskaper har ett antal allvarliga brister: de nonchalerar ämnesövergripande samband, som är
vitala för en djup förståelse, de premierar enkla fakta utan förståelse och de frikopplar de
kognitiva kunskaperna från de estetiska och emotionella. En kommande generation av
planetskötare har definitivt behov av att se hur saker och ting hänger samman, systemiskt i tid
och rum. Att erövra så viktiga insikter tar tid; tankeverksamhet är mycket svår att
effektivisera. En elev kan mycket väl uppmanas att koncentrera sig, men uppmaningen ”Tänk
lite snabbare!” har en egendomlig klang.

Demokratiuppdraget lika viktigt som kunskapsuppdraget
Skolan har sedan lång tid tillbaka ett dubbelt uppdrag som förstärkts i den nya
skollagstiftningen. Det består i att förmedla och förankra såväl kunskaper som demokratiska
värden. Det finns givetvis ingen vits med att ställa dessa båda uppdrag emot varandra och
helst ska de vara invävda i och befrukta varandra. Eftersom skolan är en del av samhället, som
idag präglas av managementtänkande och krav på höga resultat, finns tydliga tecken på att
kunskapsuppdraget har brett ut sig på bekostnad av demokratiuppdraget. För fyra år sedan
kom Skolinspektionen med en rapport där de granskat just hur skolorna har tagit sig an
demokratiuppdraget. Enligt inspektionens bedömning behöver medvetenheten om vad det
demokratifostrande uppdraget innebär öka för alla som arbetar på olika nivåer i de besökta
verksamheterna.
Rapporten kunde visa att om man till exempel arbetade med fördjupande och prövande samtal
eller kritisk analys gjordes det sällan tillräckligt länge och sällan tillräckligt utmanande för
eleverna. På nästan alla skolor behöver man utveckla ett kritiskt förhållningssätt, där normer,
värden, traditioner och olika perspektiv synliggörs. Det gäller för både rektorer, lärare och i
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själva undervisningen. Inspektionen rekommenderar så kallade deliberativa samtal, men
varnar dock för falsk och förhastad konsensus. De flesta klassrum visade sig ha ett öppet
samtalsklimat, men tenderade ofta att odla likriktade ideal som prioriterade samsyn på
bekostnad av ett erkännande av konflikter och pluralism.
Vad gäller klimatfrågan behöver elever få tillfälle och tid att klargöra för sig själva vilka
strukturer det är som upprätthåller ett klimatfientligt samhällssystem. Inom ramen för en
undersökning om detta är det oundvikligt att motstridiga åsikter och konflikter kommer att
uppstå. En gymnasieklass diskuterar exempelvis bilism och utsläpp. Halva klassen tycker att
det är rätt att för klimatets skull skära sönder däcken på stadens suvar för att väcka
uppmärksamhet för frågorna, medan den andra hälften anser att man måste använda
demokratiska metoder. Inbäddat i denna problematik kring klimat och utsläpp av koldioxid
gömmer sig naturligt en diskussion om genus och etnicitet. Vilka är det som sitter i bilarna? I
vilka länder finns bilarna? Elever behöver redskap för att urskilja hur världens resurser är
fördelade.
Många lärare pekar på att det kollektiva samtalet i klassrummen sedan länge riskerar att
förtvina. Det idag så omhuldade entreprenöriella lärandet baseras i stor utsträckning på ett
individuellt perspektiv medan arbetet för att bevara jorden till kommande generationer måste
vila på en kollektiv ansträngning där problematiken med de stora strukturerna behöver
adresseras. I läroplanen finns skrivningar som poängterar att vi ska ta ansvar för miljön så att
vi lever på ett hållbart sätt, inte bara lokalt utan också i ett globalt perspektiv. Här står till och
med att vi ska se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och skapa internationell
solidaritet!
I den bästa av världar skulle med andra ord arbetet med och samtalet om klimathotet vara
intensivt och vitalt i landets skolor. Vi vet att det finns skolor som framgångsrikt bedriver ett
sådant arbete (Latinskolan i Malmö är ett sådant exempel där alla ämnen integrerats i arbetet
med att förstå hur ett hållbart samhälle behöver fungera, skolan samarbetar aktivt med det
omgivande samhället och ett antal institutioner och företag har gett gymnasisterna riktiga
uppgifter att lösa), men vi vet också att så inte är fallet i de flesta skolor. De övergripande
målen i läroplanen talar med en diskurs, men den i den sociala praktiken, som styrs av andra
sätt att tala om kunskap, dominerar en annan. Dessa två är delvis motstridiga och en viktig del
i att utbilda planetskötare, är som vi visat ovan, att diskutera och göra något åt dessa
diskrepanser. Till syvende och sist kan vi konstatera att där trots allt finns ett frirum för
lärarna att ta i bruk. Bortom matriser och kriterier, effektivitetskrav och lydnadskultur finns en
frihet att skapa fruktbärande kontroverser i klassrummet, att undersöka vår surrealistiska värld
för att se om det går att skapa en motståndskultur; en kultur där människan ser sig som en del
av naturen och inte som skapelsens herre.
Eftersom vi inte anser att det finns någon anledning att uppfinna hjulet på nytt vill vi peka på
det inspirationsmaterial som redan finns att hämta på Skolverkets hemsida som heter ”Skola
för hållbar utveckling”. Där finns framför allt ett pedagogiskt hjul eller en sol vars ekrar eller
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strålar pekar mot det holistiska angreppssätt som är nödvändigt när man vill utbilda i
hållbarhetsfrågor och om klimathot och där själva solkroppen illustrerar de demokratiska
arbetsformer som ska till för att eleverna ska känna sig delaktiga i processen.
Skolverket anser märkligt nog i en redovisning av ett regeringsuppdrag att detta material,
Skola för hållbar utveckling, har spelat ut sin roll. Vi håller inte med! Däremot föreslår vi att
Skolinspektionen gärna skulle genomföra en inspektion i landets skolor som fokuserade på
just hållbar utveckling och på hotet mot vår planet med Skolverkets eget material som morot
och piska. En sådan inspektion skulle sätta klimatet och miljön på skolornas agenda, vilket
skulle påverka även det omgivandet samhällets attityd.
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FÖRSVINNANDE ENERGITILLGÅNG
Eva-Marie Christerson, Birger Eneroth, Kjell Fransson, Ola Gabrielson, Björn Gustafsson,
Fritz Larsson, Sigbritt Nordlund, Bengt Randers, Claes Trygger (som svingade
pennan/tangentbordet)
Vårt läge är ytterst prekärt. Steg för steg har vi de senaste 150 åren, utan närmare analys,
manövrerat oss in i ett hörn. Klämda mellan resursuttömningens Scylla och den globala
uppvärmningens Charybdis, står vi där i hörnet med huvudet i sanden och foten i en rävsax.
Dessvärre saknar vi det mest väsentliga av allt i denna situation: krismedvetande.
Sant är förvisso att vi ständigt kan läsa och höra om stigande havsnivåer, extrema
väderförhållanden, värmeböljor, svält, uttömning av haven och kamp om olja, vatten och
mineraler, men av någon märklig anledning tycks det gå in genom det ena örat (eller ögat) och
ut genom det andra. Vi lyckas inte internalisera informationen; det förefaller som om vi
fastnat i Elisabeth Kübler-Ross första fas: förnekelse.
Världens ledare samlas till möten, där man högtidligt lovar varandra att ta krafttag, men
bläcket hinner knappt torka på utfästelserna innan man är tillbaka i Business-As-Usual. I
Sverige ser vi exempel efter exempel:
– Regeringen säljer, genom Vattenfall, det tyska kolet.
– Trafikverket bygger ”Förbifarten”, arbetar idogt för Österleden/Östlig förbindelse
och hemlighåller utredningsmaterial som går emot Verkets planer
– Arlanda och Skavsta byggs ut för många miljarder, för att stimulera flygandet
– Starka krafter arbetar för att få etablera en konkurrent till inrikesflyget: hh-tåg.
Samtidigt missköts befintliga banor, både lokalt och nationellt
– Miljömålsberedningen presenterar sitt betänkande – med bantade ambitioner. Och
snart har betänkandet i alla fall drunknat i bruset från EM i fotboll.
– Politiker av alla kulörer må käbbla om åtskilligt, men om ett kan de alltid enas:
tillväxt är av godo – ju högre, desto bättre. Inställningen stöds av de flesta ekonomer.
Okunniga ekonomer bidrar dessutom medelst CBA (Cost-Benefit-Analysis, ä.k.s.
samhällsekonomiska kalkyler) till att förvärra situationen. CBA utgår nämligen från den
klassiska nyttoteorin (vilken f.ö. delvis bygger på bevisligen felaktiga antaganden om
preferensers transitivitet), där olika utfall åsätts sannolikheter och kostnader (eller intäkter).
Problemet är, att global uppvärmning i kombination med övriga hot (bl.a. energibrist) kan
leda till en total systemkollaps – ett apokalyptiskt scenario. Vilken kostnad bör rätteligen
associeras med ett sådant utfall?
Rimligare är, något som bl.a. Nassim Nicholas Taleb (förmodligen mest känd som författare
till boken The Black Swan) förespråkar, nämligen att använda någon variant av klassisk
ruinteori (Cramér–Lundberg-modellen), ursprungligen framtagen för att hantera
försäkringsbolagens risk för ruin.
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Men det är inte bara politiker och myndigheter – vilka borde föregå med gott exempel – som
agerar helt på tvärs mot vad som krävs. Även medborgarna motarbetar idogt sina egna – eller
i vart fall sina barns och barnbarns och övriga efterkommandes intressen:
– Bilförsäljningen slår nya rekord. I Sverige såldes 345.000 personbilar 2015. Av dessa var
blott några hundra rena elbilar. Utvecklingen är likartad i hela Europa.
– Antalet långväga flygresor ökar oavbrutet
– Vårt behov av kött är omättligt – och stadigt växande
Delvis kan detta förmodligen tillskrivas socialpsykologiska faktorer – det gäller att ”keep up
with the Joneses”, dvs. bräcka grannen – men denna förklaring friskriver inte de enskilda
medborgarna från ansvar.
Allt det föregående visar på en fullständig avsaknad av krismedvetande på alla nivåer. Och
utan krismedvetande finns givetvis ingen motivation att ändra beteende. Att vi skjuter ifrån
oss information om klimatförändringarna har säkerligen åtminstone två orsaker: ”De inträffar
någon gång i framtiden” och ”De inträffar någon annanstans”. Ingetdera är i o f s sant; vi ser
redan effekterna även i Europa: stormar, översvämningar och värmeböljor. Men människans
förmåga till förträngning och förnekelse är imponerande.
Då det gäller myntets andra sida – energifrågan – handlar det troligen främst om
okunnighet. För att illustrera detta kan vi ställa oss några enkla inledande frågor:
1. Hur många kWh finns i en liter bensin (eller diesel)?
2. Hur många kWh finns i vårt dagliga bröd?
Men kanske bör vi allra först ställa oss frågan:
3. Hur stor är egentligen en kWh?
Svaret på den sista frågan är mycket talande: 1 kWh är ungefär vad en normal vuxen man kan
leverera genom kroppsarbete under en (lång) arbetsdag, ty
effekten 100 W under 10 timmar ger energin 10*100 Wh = 1.000 Wh = 1 kWh.
Vi kan nu besvara de två första frågorna:
Bensin: c:a 9 kWh
Diesel: c:a 10 kWh
Olja: c:a 10 kWh
Normalt kaloriintag ligger, beroende på kroppsstorlek och typ av arbete, mellan
2.000 och drygt 3.000 kcal/dygn. 1 kcal = 4.184 J = 4.184 Ws, varav man raskt
finner 2,35 – 3,5 kWh
En fråga till:
Oljepriset var den 15:e juni 2016 knappt 50 USD per fat (1 fat = 159 liter). 1 USD kostade
denna dag 8,33 SEK. Priset för en liter olja var således ungefär 2,60 SEK, varav följer att
priset på 1 kWh olja alltså låg på drygt 25 öre.
4. Var detta även priset på (och värdet av) arbetsmyrans insats i svaret på fråga 3?
Nu dags för ett par skojiga och nyttiga laborationer, för att illustrera det sanna värdet av en
kWh:
– Tanka din bil (eller annat fossileldat fordon) med en liter soppa.
– Kör tills tanken är tom.
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– Rulla hem fordonet med muskelkraft.
– Nu har du förtjänat en stor öl!
Tag 4 000 ton döda växter och djur. Sjud stilla i 150 miljoner år.
Grattis! Du är nu lycklig ägare till 1 fat olja, värt knappt 420 kronor på marknaden, och med
ett energiinnehåll motsvarande arbetet från 5 slavar, som arbetar 12 timmar om dygnet – i ett
år.
Dags att bli personlig: Hur många kilowattimmar gör du själv av med varje dag på
– boende
– resor
– föda
– grunkor, grejor och prylar
– underhållning och slikt ?
Annorlunda uttryckt: Hur många slavar behöver du för att ersätta din förbrukning av icke
förnybar energi?
Ett försök att besvara frågan: Sveriges befolkning uppgick vid årsskiftet 2012/2013 till
9.555.893 invånare Sveriges totala slutliga energianvändning under 2010 var 411 TWh (1
TWh = 1.000.000.000 kWh).
411 miljarder kWh/9,6 miljoner människor = 42.800 kWh per person och år.
Alternativt: 42.800 kWh/365 dagar = 117 kWh per person och dag (även pensionärer och
spädbarn är personer och därmed inräknade).
Till detta kommer utrikes flyg och sjötransporter samt importvaror – allt som allt
minst 150 kWh. Således omkring 150 slavar per person! (Siffran inkluderar industrins
förbrukning, utslagen på samtliga medborgare.)
Det kan vara av visst intresse att betrakta den globala fördelningen av konsumtionen:
Genomsnittlig energiförbrukning: 20 MWh per person och år
Ekvivalent: 54 kWh per person och dygn
Genomsnittlig effektförbrukning: 2.3 kW per person
Konsumtionen är mycket ojämnt fördelad över världen:
USA: ~12 kW (290 kWh/dygn)
Industrialiserade länder: ~6.5 kW (155 kWh/dygn)
Utvecklingsländer: ~1.2 kW ( 30 kWh/dygn)
Vi har således, under lång tid, vant oss vid att energi är i det närmaste gratis.
Dessutom finns den alltid tillgänglig, på macken eller med en tryckning på
strömbrytaren. Att lämna de fossila bränslena innebär även att överge dessa
föreställningar.
Med den nyförvärvade känslan för kilowattimmar och energislavar kan vi nu ge oss i kast
med den egentliga frågeställningen: hur göra Sverige fossilfritt till 2045? Först måste vi dock
göra klart vad vi menar med ”fossilfritt”. Exempelvis definierar ju FFF och TRV en
”fossiloberoende fordonsflotta 2030” som en bilpark som till 80 procent klarar sig på
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förnybara bränslen. Hellre än att låsa oss vid en definition konstaterar vi följande: Sluttiden
2045 innebär att vi har ungefär 29 år till vårt förfogande. Om vi minskar fossilberoendet med
7 procent om året, kommer det att halveras på 10 år. Tre halveringar innebär att vi 2045
kommer att ligga på ungefär 12 procent av dagens konsumtion, dvs. på runt 1,4 ton fossil
koldioxid per person och år. (Idag ligger vi på ungefär 6 ton då det gäller utsläpp inom landet
och ungefär lika mycket till då vi räknar in utrikes resor och importvaror.) Om vi i stället
minskar med 10 procent om året blir halveringstiden 7 år varför vi hinner med fyra
halveringar till 2045 och hamnar på ungefär 0,7 ton per person och år.
Miljömålsberedningen har fastnat för en minskning med 70 procent på 20 år. Detta svarar mot
6 procent per år. Helt otillräckligt. En företrädare för Transportföretagen meddelar i P1 att de
möjligen kan uppnå 43 procent reduktion till 2030. Möjligen. Knappt 3 procent per år. Hon
förbereder förmodligen en förhandling med naturen. Men, tyvärr: Nature bats last.
Varför en konstant minskningstakt i stället för konstant minskning per år? Tre skäl:
1. Konstant minskningstakt (förslagsvis någonstans mellan 7 och 10 procent per år) innebär
att de största minskningarna (i ton räknat) sker i början av perioden. De initiala minskningarna
är enklast att genomföra, eftersom det då finns lågt hängande frukter att plocka.
2. Huvudbördan bör – enligt Polluter Pays Principle – drabba dem som orsakat problemen och
dragit nytta av fossilmissbruket.
3. Konstant minskning från 12 till 1 ton på 29 år innebär 11/29 ton = 380 kilo per år. Första
året blir den procentuella minskningen ungefär 3%; sista året 100%. Inte så rättvist!
Vi är nu redo för utmaningen. Denna kan betraktas ur två olika perspektiv: konsumentens
eller producentens. Om vi anlägger konsumentperspektivet är Stefan Edmans ”Bilen, Biffen
och Bostaden” en god grund att stå på, men den behöver kompletteras med Prylar, grejor och
grunkor (”Stuff”) och (Process)industri.
Betraktat ur produktionsperspektivet handlar det främst om tillverkning, lagring och
distribution av fossila bränslen och av elektricitet respektive av förädlingsprodukter ur
biomassa (biodiesel, biogas, metanol). Vi inleder med konsumtionen, men i annan ordning:
Bostaden.
Omsättningstakten i bostadsbeståndet är låg – ett hus har en livslängd av storleksordningen
100 år – och det samlade värdet är enormt. Förtida rivning och nybygge är därför inte att
tänka på; i stället handlar det om modernisering: energieffektivisering. Potentialen är
betydande: tilläggsisolering, ågemissionsglas, installation av värmepump (alternativt
anslutning till fjärrvärmenätet), värmeåtervinning ur frånluft och ur avloppsvatten kan ge
stora energivinster. (Se Sigbritts rapport.) Vitvaror i bästa energiklass och LED-lampor borde
vara självklarheter för de boende.
Nya hus bör givetvis uppföras som passiv- eller, helst, plushus. Även byggmaterialet måste
väljas med omsorg: idag uppförs den absoluta majoriteten av flerfamiljshus i (armerad)
betong. Både stål- och cementproduktion är energikrävande processer med höga temperaturer
och stora utsläpp av koldioxid (cementindustrin svarar, globalt, för omkring 5 procent av
utsläppen). Se http://blogs.ei.columbia.edu/2012/05/09/emissions-from-the-cement-industry/
för intressanta detaljer.

114

Det skogrika Sverige måste lämna betongen och satsa på trähus. Sådana kan numera byggas
med ett stort antal våningar – se t.ex. Limnologen i Växjö (8 våningar) och världens f.n.
högsta trähus, Treet, i Bergen (14 våningar och 51 meter). I London finns planer på ett trähus
med höjden 300 meter.
En icke föraktlig bieffekt av att bygga i trä är de estetiska möjligheterna (se t.ex. tidningen
trä!, f.d. Träinformation, för inspiration.
Biffen.
Livsmedelssektorn är en energimässig katastrof: bakom varje kalori som slinker in i våra
munnar ligger tio kalorier i framställningskostnad. Det handlar om diesel till fiskeflottor,
diesel, gödningsämnen, herbicider och pesticider i jordbruket, skörd och efterbearbetning,
förpackning, transporter inom landet, långväga transporter, bl.a. av fisk och skaldjur i
kylfartyg för rensning i Kina f.v.b. till Europa, färska grönsaker som flygs från Afrika och
odling av sojabönor i Sydamerika för utfodring av nötkreatur i bl.a. Sverige. I stort sett allt
detta baseras ytterst på fossila bränslen.
Härtill kommer utsläpp av metan (23 ggr starkare växthusgas än koldioxid) och lustgas från
djurhållningen och av koldioxid från avskogningen i bl.a. Amazonas. (Avverkning av 13
miljoner hektar skog – 30 procent av Sveriges yta! – i tropikerna varje år bidrar med 6,5
miljarder ton koldioxid årligen.)
Det är välkänt att energiåtgången för framställning av olika livsmedel varierar stort. Värst är
nötkött, följt av gris och kyckling, medan grönsaker genomgående kräver långt mindre energi.
Dessvärre är köttkonsumtionen i Sverige stadigt växande.
Det mesta talar för att våra matvanor måste ändras i mer vegetarisk riktning. En sådan
omställning torde dock inte kunna genomföras i en handvändning. Ett svårhanterligt problem
är att åratals ”förädling” av frukt och grönsaker resulterat i snabbväxande, stora och
transporttåliga men smaklösa produkter med lågt näringsinnehåll. (Vi rekommenderar gärna
den färska intervjun med Michael Pollan: http://www.svd.se/michael-pollan-hela-varlden-haren-atstorning.)
Bilen.
Eller för att vara mer precis: transporter. Enligt IEA, International Energy Agency,
konsumerade mänskligheten år 2013 drygt 108.000 Twh (Sverige: drygt 400 Twh) energi. Av
detta svarade transportsektorn för 28 procent. (Our Renewable Future,
http://ourrenewablefuture.org/the-present/, kapitlet om transporter).
Vi måste här skilja mellan transporter i luften, på vattnet och på land:
Flyget expanderar i en takt av minst 5 procent om året – en fördubbling på 14 år. Detta är
möjligt tack vare (eller på grund av) Chicagokonventionen från 1947, enligt vilken
flygbränsle är befriat från skatt. Syftet bakom konventionen var gott: efter kriget skulle folken
förbrödras genom intensifierade kontakter. Mycket luft har dock strömmat under vingarna
under de 70 år som gått sedan undertecknandet och idag handlar det om en ohållbar
massturism, vilken upprätthålls medelst fossilbaserat jetbränsle. Sant är, att flyget i princip
skulle kunna drivas med biobaserat bränsle, men de arealer som skulle krävas är enorma –
kanske tre gånger Indiens yta. Ett minskat flygande är nödvändigt, men krav på detta kommer
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att möta hårt motstånd: stora summor är investerade i dagens flygplansflotta. Arlanda och
Skavsta byggs ut för många miljarder – för att möta en förväntad ökande efterfrågan på
flygresor.
Den ojämförligt mest betydelsefulla delen av sjöfarten är förstås olje- och godstransporterna.
Containerhanteringen växer oavbrutet, främst beroende på Västs import från Kina.
Walleniusrederierna fraktar bilar över världshaven i specialbyggda jättefartyg. Sveriges
import sker till omkring 90 procent med fartyg. Sjöfart har förhållandevis liten
energiförbrukning per tonkilometer, men för att hålla nere drivmedelskostnaderna har
fartygen under många år drivits med s.k. bunkerolja, med en svavelhalt på 4 à 5 procent.
Miljöhänsyn har länge stått långt ner på rederiernas prioriteringslistor.
Nya regler för bränslekvalitet från IMO (International Maritime Organisation) har emellertid
tvingat fram användning av renare bränslen, åtminstone i vissa delar av havet. En konsekvens
är att nya Finlandsfärjor kommer att drivas med LNG (Liquefied Natural Gas, dvs. fossilgas
nerkyld till -162 grader Celsius). Även LNG är ett fossilt (och ändligt) bränsle och kommer
att fasas ut. Vad kommer sedan? Möjligen biodiesel. Vissa rederier experimenterar med
hjälpsegel – kanske får vi en dag åter se segelfartyg på oceanerna?
Landtransporterna kan vara räls- eller vägburna. De rälsburna (tåg, pendeltåg, tunnelbana,
duo-spårväg eller spårvagn) har utomordentligt låg energiåtgång (tack vare stål mot stål i
stället för gummi mot asfalt); dessutom är de med få undantag eldrivna och därmed (i
Sverige) i stort sett fria från koldioxidutsläpp.
De vägburna transporterna skiljer sig, vad gäller energiförbrukning och fossila
koldioxidutsläpp, på ett synnerligen ofördelaktigt sätt från de rälsburna: omkring en tredjedel
av Sveriges koldioxidutsläpp härrör från vägtrafiken, vilken till över 95 procent drivs av
fossila bränslen. Enligt Trafikverkets initialt hemlighållna underlag till regeringens
infrastrukturplanering måste vägtrafiken minska med 12 procent till 2030; för storstäderna
krävs enligt rapporten en minskning om 30 procent.
Det bör observeras att dessa siffror togs fram före Parisöverenskommelsen, dvs. medan målet
fortfarande var att hålla den globala temperaturökningen under 2 grader Celsius. Den högre
ambitionen efter COP 21, dvs. att sträva mot maximalt 1,5 graders höjning, kräver förstås en
kraftigare minskning.
Miljömålsberedningen stannade för en minskning med 70 procent från 2010 till 2030. Detta
svarar mot 6 procents årlig minskning, något som troligen är långt ifrån tillräckligt för att
uppnå målet. Ett par enkla åtgärder skulle troligen leda långt – men hur många politiker är
redo för så drastiska ingripanden?
1. En nationell hastighetsbegränsning till 70 km/tim för att spara bränsle - moderna bilar är
optimerade för ungefär denna fart. (I tätort kan 20 km/tim vara lämpligt, men detta av
säkerhetsskäl). Eftersom energiförbrukningen (per km) är ungefärligen proportionell mot
kvadraten på hastigheten, skulle en sänkning från 100 km/tim till 70 km/tim innebära en
halvering av bränsleförbrukningen till gagn för såväl riket som de enskilda bilisterna.
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2. Ökad drivmedelsskatt med 1 procent per månad fram till 2045. För konsumenterna skulle
en så blygsam ökning försvinna i bruset av bensinbolagens ständiga prisändringar, men det
skulle betyda en fördubbling av skatten på knappt sex år. En kraftfull signal!
Låt oss försöka i tur och ordning dissekera följande komponenter: persontransporter,
godstransporter och infrastruktur:
Dagens fossileldade personbilar med motorer med låg verkningsgrad kan i princip bytas mot
bilar drivna med el eller biobränslen, men det finns ett antal problem: endast rena elbilar
(batterbilar) kan komma i fråga; elhybrider drivs ju med fossila bränslen. Rena elbilar är f.n.
dyra eftersom batterierna är dyra. Vid en livscykelanalys visar sig dessutom elbilarna
jämförbara med fossileldade bilar; se nästa sida. I stället för att skattebetalarna, som nu, skall
subventionera elbilar med 40.000 kronor per bil, kan man tänka sig ett bonus-malus-system
där fossildrivna bilar får stå för finansieringen. Elbilar är dessutom tunga och
utrymmeskrävande, om man kräver en rejäl aktionsradie. Anledningen är förstås batteriernas
förhållandevis låga energitäthet. Ett annat bekymmer är att batterier bara klarar ett begränsat
antal laddcykler innan de måste bytas.
Till dessa nackdelar kommer att en stor del av jordens litiumtillgångar är samlade i Bolivia.
Tillgången på litium kan visa sig vara otillräcklig för att förverkliga IEA:s scenario för
elektrifiering av fordonsflottan; se Lithium availability and future production outlooks av
Vikström, Davidsson och Höök.
En uppenbar fördel är att elbilar vid drift är tysta och rena; de är dessutom långt mer
energieffektiva än förbränningsmotordrivna fordon. I ett framtida elnät kan elbilar tänkas ingå
som energilagrare.
Etanolbilar hade en kort glansperiod, men försäljningen är nu mycket liten. Detta är knappast
att beklaga, eftersom nästan all etanol har mycket låg ERoEI (Energy Returned on Energy
Invested). Det i stort sett enda undantaget är brasiliansk sprit, men den konsumeras i stor
utsträckning i Brasilien. Möjligen skulle, i Sverige, metanol från skogsavfall vara ett bättre
alternativ, men metanol är giftig och i viss mån korroderande. Vi bör nog även förbereda oss
för en hårdnande kamp om skogsråvaran, vilken har många andra användningsområden.
De fossildrivna bilar som idag rullar på våra vägar har i många fall åtskilliga år kvar till
skrotning. Det är oklart hur många som realistiskt kan fasas ut till år 2030. Vi får inte heller
glömma ineffektiviteten i systemet: i varje bil sitter ungefär 1,3 personer. Över 1.500 kilo
metall, plast och glas används för att frakta 100 kilo kött!
Oberoende av drivmedel finns alltid frågan om fordonens inbäddade energi, dvs. den energi
som åtgår för att tillverka dem. Denna är på intet sätt försumbar. I själva verket kan den
motsvara åtskilliga års körning. Bilden nedan visar några exempel (se
http://teknikensvarld.se/ny-elbil-smutsigare-an-gammal-bensinbil-303747/ för hela artikeln).
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Enligt Heinberg och Fridley innehåller en genomsnittlig bil 48 Mwh inbäddad energi (energin
i c:a 4,8 kubikmeter olja). Detta innebär att tillverkningen av de 90 miljoner fordon som
producerades 2014 krävde mer energi (4.300 Twh) än all den förnybara elektricitet som
producerades detta år (3.685 Twh)! Energiinnehållet i ett enda däck är enligt uppgift ungefär
samma som i ett fat olja.
Hur ser det ut då det gäller tunga lastbilar och långtradare? Alice Fridemann refererar
(http://energyskeptic.com/2016/diesel-finite-where-are-electric-trucks/) till resultat av den
Boer m-fl.: för att frakta 27 ton och last 100 mil skulle en långtradare behöva batterier med en
vikt av 25 ton; nyttolasten skulle alltså bli 2 ton. Dessutom skulle batterierna kräva 12
timmars laddning. Sämre prestanda än tom. dagens persontransporter!
En möjlighet som f.n. studeras är, att mata långtradare med el från en kontaktledning, men det
är oklart om detta skulle ha några fördelar jämfört med en kombination av (eldrivna) tåg för
långa transporter och biodieseldrivna lastbilar för kortare transporter.
Oberoende av hur fordonen drivs har de ett gemensamt: de behöver vägar. Byggandet av en
kilometer enfilig asfaltväg kräver enligt Heinberg och Fridley motsvarande 86 kubikmeter
olja. (Till detta kommer rimligtvis all den asfalt som behövs för bygget.) Sammanfattningsvis:
All this is to say that, even if we were able to substitute vehicles that run on Petroleum –
planes, trains, automobiles, and ships – with ones that ran on renewable electricity, we’d
still have the challenge of substituting all the fossil fuels that go into their manufacture,
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maintenance, and disposal, along with the infrastructure (the roads, bridges, parking,
etc.) that supports them. (http://ourrenewablefuture.org/the-present/)
Sveriges satsning på ”Förbifarten” och Östlig förbindelse (Österleden) är uppenbart orimlig.
Prylar, grejor och grunkor (ä.k.s. ”stuff”)
Professor David J C MacKay skriver i sin bok Sustainable Energy – Without the Hot Air
(http://www.inference.eng.cam.ac.uk/sustainable/book/tex/sewtha.pdf):
One of the main sinks of energy in the “developed” world is the creation of stuff. In its
natural life cycle, stuff passes through three stages. First, a new-born stuff is displayed
in shiny packaging on a shelf in a shop. At this stage, stuff is called “goods.” As soon as
the stuff is taken home and sheds its packaging, it undergoes a transformation from
“goods” to its second form, “clutter.” The clutter lives with its owner for a period of
months or years. During this period, the clutter is largely ignored by its owner, who is
off at the shops buying more goods. Eventually, by a miracle of modern alchemy, the
clutter is transformed into its final form, rubbish. To the untrained eye, it can be difficult
to distinguish this “rubbish” from the highly desirable “good” that it used to be.
Nonetheless, at this stage the discerning owner pays the dustman to transport the stuff
away.
Vi kan här inte gå in på detaljerna, men MacKay uppskattar för Storbritanniens del
konsumtionen av ”stuff” till 48 kWh per dag och person; till detta kommer 12 kWh per dag
och person för transport och lagring av ”stuff”. MacKay är möjligen överdrivet generös i sin
definition av ”stuff”, så totalt 60 kWh per dag och person är kanske litet i överkant, men torde
likväl vara av rätt storleksordning – även för Sveriges vidkommande.
Industrin.
Delar av den svenska industrin är mycket energiintensiva. En sådan sektor är pappersbruken,
men de är i stor utsträckning självförsörjande på energi, tack vare svartluten. Värre är det med
stålindustrin; SSAB är är med sina omkring 7 miljoner ton per år Sveriges största enskilda
(inhemska) utsläppskälla för koldioxid. Här några andra exempel (tyvärr med omkring fem år
på nacken):
- VATTENFALL: 100 MILJONER TON i Europa!!!
- SSAB: 7,1 MILJONER TON
- PREEM: 2,5 MILJONER TON
- CEMENTA: 2,0 MILJONER TON
- LKAB, SCA, SAS, Swedish Meats och många andra.
Här finns förvisso stora utmaningar för framtiden.
Sveriges energisituation för tio år sedan sammanfattades av Energimyndigheten på ett mycket
tydligt vis i följande figur (för en färskare, mer detaljerad redovisning: se sankeydiagram i
bilaga):
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Vi är, som synes, mer fossilberoende än vi älskar att inbilla oss – mer än 40 procent av den
slutliga användningen är fossil. Transporterna är givetvis det stora problemet – de är till mer
än 95 procent fossildrivna.
Nedan en bild av utsläppssituationen för 10 år sedan:
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Här ytterligare en figur för att dels visa på osäkerheten i data, dels tydligt visa
transportsektorns dominerande roll som koldioxidkälla;
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Inom somliga områden har läget förbättrats, men transporterna är ett sorgebarn med stadigt
växande utsläpp – en helt ohållbar situation.
Härmed raskt över till några ord om tillförseln av energi. Det finns ingen anledning att
ytterligare orda om kol, olja och fossilgas (samt torv). Dessa måste fasas ut nästan helt.
Lagring av koldioxid i marken (CCS – Carbon Capture and Sequestration (eller Storage))
måste nog av flera skäl (bl.a kostnaden och ineffektiviteten) anses vara en återvändsgränd.
Elektriciteten, vilken utgör c:a 35 procent av den tillförda energin i den svenska mixen,
produceras huvudsakligen medelst vattenkraft och kärnkraft med en viss övervikt för
vattenkraft (kärnkraftens andel är något lägre idag än i tabellen nedan):
Elförsörjningen 2007, Gwh
Vattenkraft
Vindkraft
Kärnkraft
Konventionell värmekraft
– kraftvärme industri
– kraftvärme värmeverk
- kondensprod
Summa konsumerad produktion

65 658
1 430
64 279
13 763
5 763
7 471
505
145 130

Sverige, som tidigare berömt sig av att vara ett framtidsorienterat samhälle, har, i och med
energiöverenskommelsen (se t.ex. www.svd.se/uppgifter-energiuppgorelsenklar), sällat sig till
sådana länder som Kina och Indien: konventionell kärnkraft skall fortsatt subventioneras för
att leva kvar under obestämd tid. Det är bara att hoppas att den konkurreras ut av sol, vind och
vatten innan den drabbas av en allvarlig olycka.
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Det är tänkbart att smältsaltreaktorer, exempelvis LFTR (Liquid Fluoride Thorium Reactor),
skulle kunnat vara en lösning – om man i god tid satsat på forskning kring dem, i stället för att
framhärda med reaktorer vilkas främsta förtjänst är att de kan producera vapenmaterial
(plutonium). Nu torde det vara för sent att tänka om. Vattenkraften måste anses väsentligen
utbyggd; de orörda älvarna måste få förbli orörda. (Möjligen finns utrymme för viss
effektivisering då gamla generatorer byts ut.) Tillskott till elproduktionen måste därför
komma från solpaneler, vindkraftverk och kärnkraft. (Även import kan förstås komma i
fråga.)
Potentialen för de bägge förstnämnda är betydande, men det finns även problem: solen kan gå
i moln och vinden sluta blåsa under en längre period. Ett sätt att angripa detta problem är
lagring av energi, exempelvis medelst pumpkraft, svänghjul eller batterier (tänk på Teslas
hemmabatteri!). En möjlighet som brukar nämnas här är att nyttja batterierna i den tänkta
framtida flottan av elbilar för lagring av el. Ett annat sätt är genom utbyggnad av ”smarta”
elnät, vilka bl.a. skulle kunna styra kundernas konsumtion över dygnet, för att flytta
belastningstopparna till tider med idag låg elanvändning. Forskning pågår på många håll i
världen, bl.a. vid KTH (se t.ex. prof Lennart Söders rapport På väg mot en elförsörjning
baserad på enbart förnybar el i Sverige; 2013-10-21)
Biobränslen svarar idag för en. stor del av Sveriges energiförsörjning. Detta förhållande kan
förväntas bestå; troligen kommer uttaget ur skogen för olika ändamål i själva verket att växa.
Det är viktigt att skogen sköts så att den biologiska mångfalden inte ytterligare utarmas.
Angelägna – men inte direkt energirelaterade åtgärder – är blädning i stället för kalhyggen
och askåterföring från kraft- och värmeverken.
Efter denna korta genomgång av konsumtions- och produktionsaspekterna är det dags att vi
ställer frågorna ”Kan vi, i det hållbara samhället, fortsätta att leva som idag eller tom. med
ökande konsumtion – och är detta önskvärt?” och ”Om svaret på föregående fråga är nekande:
vilket samhälle kan vi se fram emot?”
Grundläggande är det av professor Charles Hall introducerade begreppet ERoEI:
Energy Returned on Energy Invested, dvs. hur mycket nyttig energi vi får ut av en enhet
energi som används för utvinningen. I oljeutvinningens barndom hade man en ERoEI på
ungefär 100. För dagens utvinning av konventionell olja är ERoEI nere på ungefär 20; olja
från s.k. fracking ligger på omkring 6. Nedanstående figur sammanfattar utvecklingen:
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Beräkning av ERoEI är inte problemfri; mycket hänger på hur systemgränsen väljs (dvs. vilka
komponenter av infrastrukturen på vägen från källan till sänkan (konsumenten) man väljer att
inkludera), men två observationer torde vara okontroversiella: ERoEI är i genomsnitt stadigt
minskande och ERoEI för så gott som alla biobränslen är alltför låg för att de skall utgöra
meningsfulla alternativ. Som en illustration till det sistnämnda vill vi här erinra om rapporten
Efter oljetoppen av Hillevi Helmfrid och Andrew Haden vid SLU, ur vilken vi citerar från
sidan 23:

Vindkraftverk och solpaneler har betydligt bättre värden, men även här finns stora problem,
vilket framgår av nedanstående citat från den tidigare omnämnde David J C MacKay:
To make a difference, renewable facilities have to be country-sized, because all
renewables are so diffuse.
I de fossila bränslena har solenergin under miljontals år koncentrerats på ett sätt vi inte kan
efterlikna. Detta är skälet till att vi under bortåt etthundra år kunnat slösa hämningslöst med
energi och öka jordens befolkning till över 7 miljarder – liksom till att vi snart kommer att
tvingas upphöra med detta slöseri.
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Omställningen kommer inte att bli smärtfri, något som understryks av professorn i fysik vid
UCSD, Tom Murphy:
When I first approached the subject of energy in our society, I expected to develop a
picture in my mind of our grandiose future, full of alternative energy sources like solar,
wind, nuclear, biofuels, geothermal, tidal, etc. What I got instead was something like
this matrix: full of inadequacies, difficulties, and show-stoppers. Our success at
managing the transition away from fossil fuels while maintaining our current standard
of living is far from guaranteed. If such success is our goal, we should realize the scale
of the challenge and buckle down now while we still have the resources to develop a
costly new infrastructure. Otherwise we get behind the curve, possibly facing unfamiliar
chaos, loss of economic confidence, resource wars, and the unforgiving Energy Trap.
The other controlled option is to deliberately adjust our lives to require fewer resources,
preferably abandoning the growth paradigm at the same time. Can we manage a calm,
orderly exit from the building? In either case, the first step is to agree that the building is
in trouble. Techno-optimism keeps us from even agreeing on that. (Se Murphys blogg
Do-the-Math.)
Det börjar bli dags att runda av. Vi konstaterar först att en omställning till förnybar energi är
nödvändig, men varken ensam eller i förening med kärnkraft kan den under överskådlig tid
låta oss upprätthålla dagens livsstil och än mindre kan den höja resten av världen till vår
nuvarande materiella standard. Se t.ex. Can Renewable Energy Power the Future? av Patrick
Moriarty och Damon Honnery.
Så här skriver Therese Uddenfeldt i boken Gratislunchen:
Dilemma #1. Att vi behöver ett flytande bränsle.
Dilemma #2. Att ny energi kostar mycket pengar.
Dilemma #3. Att vi har bråttom.
Dilemma #4. Att biosfären inte räcker.
Dilemma #5. Att biomassa ofta har ett lågt energinetto.
Dilemma #6. Att effektiviseringen bara räcker en bit.
Dilemma #7. Att grön energi inte nödvändigtvis är grön.
Dilemma #8. Att direkt sol inte är lika koncentrerad som fossil sol.
Dilemma #9. Oljans moment 22.
Dilemma # 10. Att ny teknik ändå inte kan hjälpa oss om energikonsumtionen ska fortsätt
stiga.
Planeringen för framtiden måste utgå från ovanstående fakta, och enligt vår uppfattning
innebär detta att en hållbar framtid måste utmärkas av:
- sparsamhet med resurser
- effektivitet i användandet av resurserna (men se upp med rekyleffekten, ä.k.s. Jevons
paradox!)
- övergång till förnybara energikällor
- elektricitet som huvudsaklig energibärare
Sannolikt krävs även, åtminstone på kort och medellång sikt, urbanisering. (På
längre sikt kan det nog snarare handla om ett återvändande till landsbygden - en
de-urbanisering.)
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Är uppgiften oöverstiglig? Vi tror inte det, men vi ser många hinder - långt större än de
teknologiska - som måste övervinnas: politiska, ekonomiska, psykologiska och sociologiska.
Dennis Meadows, en av författarna till den välkända Limits to Growth (1:a upplagan 1974;
uppdaterade upplagor vart tionde år tom. 2004) hade följande att säga om detta i en intervju
2012:
We began to experiment with a variety of different changes to see what could avert
decline. We started with technological changes that increased agricultural productivity,
reduced pollution, increased the available supply of natural resources and so forth. What
we found was that technological changes alone don’t avert the collapse. It requires
cultural and social changes as well. You need to stabilize the population, and you need
to shift consumption preferences away from material goods to the nonmaterial
part - love, freedom, friendship, self-understanding and things like that.
Men viktigast av allt, för att få igång en omställning: medborgarna får inte invaggas i en falsk
trygghet att allt kommer att ordna sig om vi bara pumpar däcken och drar ut mobilladdaren ur
väggen då den inte behövs. Vi måste inse att vi står inför en existentiell kris av enorma
dimensioner. Eller, för att citera Heinberg och Fridley (Our Renewable Future, kap 9, sista
styckena):
Beyond the realm of legislation and regulation, policy makers must recognize and
accept their necessary role in helping reshape public attitudes about energy. Climate
change and the renewable energy transition should not merely constitute one small
subset of a blinding variety of media obsessions ranging from local murders to the
affairs of pop stars. Instead, the energy transition needs to become the organizing
context within which we see and understand everything else that is happening in the
world. It needs to be the next great global project, akin to mobilization efforts in the
United States for World War II (vår kurs.) - when Americans were asked to conserve,
recycle, and grow their own food.
We all must come to share the common understanding that climate change and our
response to it constitute a wartime level of emergency, and that we all must cooperate
toward a common goal. This shift in mass awareness is unlikely to occur unless and
until opinion leaders and policy makers themselves fully understand what is at stake.
(vår kurs.) And that will require pressure from citizens and nongovernmental
organizations - as well as the business sector, which is profoundly vulnerable to climate
disruption.
Ett allmänt krismedvetande är ett nödvändigt (men inte tillräckligt) rekvisit för en
framgångsrik omställning. Vi bör inte lämna problemlösningen till Naturen – ”red in tooth
and claw”, för att tala med Alfred, Lord Tennyson.

Några lästips
John Michael Greer: The Wealth of Nature. Economics as if Survival Mattered
David J C MacKay: Sustainable Energy – Without the hot Air
Donella & Dennis Meadows & Jörgen Randers: Limits to Growth. The 30-Year Update
Richard Heinberg och David Fridley: Our Renewable Future
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Energimyndighetens hemsida (www.energimyndigheten.se)
SNF: Energieffektivisering på riktigt (www.snf.se)
Wuppertalinstitutet (wupperinst.org/FactorFour)
Rocky Mountains Institute/Amory Lovins (www.rmi.org)
Factor 10 Institute (www.factor10-institute.org)
Greenpeace: Energy [R]evolution (www.greenpeace.org/energyrevolution)
George Mobus blogg Question Everything, t.ex. sidan: questioneverything.typepad.
com/question_everything/2014/07/systems-science-and-the-political-economy.html
Lars Wilderäng: Cornucopia
Daniel Pargman: Livet efter oljan
John Michael Greer: The Archdruid Report
George Mobus: Question Everything
D. Spratt & P. Sutton: Climate Code Red
Richard Heinberg m.fl.: Post Carbon Institute
realclimate.org
resilience.org (f.d. energybulletin.net)
and so on and so forth. Sök, och I skolen finna!
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Bilaga 1. Vad kan vi göra själva?

Hur svårt kan det vara, egentligen? MacKay har ett illustrativt exempel. Betrakta en
någorlunda välbärgad europé, en man (det handlar typiskt om en man!) i något av de övre
inkomstskikten. Hans dagliga energibudget ser (i genomsnitt, förstås!) ut på följande sätt:
Arbetsresor med bil:
Flygresor till Thailand m.m.:
Bostaden (uppvärmning, belysning, matlagning ...):
Mat (jmf sidorna 2 och 6):
"Stuff":
Summa:

50 kWh
30 kWh
30 kWh
30 kWh
60 kWh
200 kWh

Vår man grips nu av ruelse - hur övergå till ett hållbart leverne? Han börjar så här (förkortad
lista från Sustainable Energy Without the Hot Air):
- Turn down your thermostats:
- Read your meters every week:
- Stop flying:
- Drive less and more gently:
- Don't replace gadgets too early:
- Change lights to fluorescent or LED
- Don't buy clutter:
- Eat vegetarian six days a week:
Nu har han sparat

Summa:

20 kWh/d
4 kWh/d
35 kWh/d
20 kWh/d
4 kWh/d
4 kWh/d
20 kWh/d
10 kWh/d
117 kWh/d

Men vår botfärdige europé är fortfarande inte riktigt nöjd, så han kör vidare:
- Eliminate draughts:
- Double glazing:
- Improve insulation:
- Solar hot water panels:
- Photovoltaic panels:
- Knock down old building and replace by new:
- Replace fossil-fuel heating by heat pumps:

5 kWh/d
10 kWh/d
10 kWh/d
8 kWh/d
5 kWh/d
35 kWh/d
10 kWh/d

De här, inte riktigt lika lågt hängande frukterna, sänkte vår hjältes energikonsumtion med
ytterligare 83 kWh/d. 117 + 83 = 200! Nettokonsumtionen är nu nere på noll! Inte så
svårt - alla kan göra om tricket. Det är bara att sätta igång. JUST DO IT!
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Bilaga 2. Vad borde vi kunna förvänta oss av ansvarskännande politiker?
Hur skall en rimlig tillgång till energi (och därmed sammanhängande utsläpp av
växthusgaser) kunna ges till hela jordens befolkning?
IPCC:s siffror för totalt tillåtliga utsläpp av växthusgaser fördelad på jordens befolkning ger
mycket små ransoner av CO2e-utsläpp per capita. För en genom-snittlig västerlänning
överskrids ransonen kraftigt. Men även mellan invidider i västvärlden är skillnaderna stora
och ökar sannolikt från år till år. Därtill ersätts en äldre generation, som kanske inte är van vid
att ha tillgång till bil och att göra långväga charterresor, successivt med en ny generation med
helt andra vanor.
Kan ökad kunskap om klimathotets allvar få de mest priviligierade att minska sin konsumtion
till att rymmas inom ransonen? Mycket litet tyder på det; sedan 2006, då diskussionen om
klimatet tog fart, har situationen förvärrats. Mer handfasta metoder måste börja diskuteras.
Att höja CO2-skatten är en tänkbar väg, förespråkad av Citizens Climate Lobby, CCL
(http://citizensclimatelobby.org/carbon-fee-and-dividend/ och
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pigouviansk_skatt) men en nackdel är att det knappast berör de
mest välbeställda alls, medan andra drabbas hårt. Dessutom sätter det inget tak för de totala
utsläppen.
Alternativet till pigouskatt är någon form av reglering. Ransoneringssystem användes under
andra världskriget, då tillgången på det mesta var begränsad (d.v.s det fanns ett tak på
tillgången). Förvissningen om att "alla" måste underkasta sig systemet gjorde det trots allt
accepterat. Utan ransoneringsystemet skulle stora grupper saknat tillgång till livsnödvändiga
varor, vilket kunde lett till social oro.
Ett ransoneringssystem för växthusgaser skulle göra det nödvändigt för individen att väga
olika CO2-genererande varor och tjänster mot varandra, inte olikt hur man idag väger vilka
inköp man skall göra mot en given budget. Med dagens IT-teknik borde en uppföljning av
individers köp av varor och tjänster som genererar stora CO 2-utsläpp inte vara tekniskt svår
att genomföra. Det borde räcka med de tyngsta posterna som flygresor, köp av fossila
bränslen och vissa livsmedel som kött av nöt och gris. Avräkning skulle ske mot den ranson
som tilldelas individen. Den som inte utnyttjar sin kvot kan sälja överskottet.
Invändningar är naturligtvis lätta att göra men bör åtföljas med förslag på ett bättre system
som uppfyller samma mål. Det finns flera förslag och förstudier av ransoneringssystem; se
https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_carbon_trading. Både CO2-skatt och
ransoneringssystem kräver ett omfattande arbete med att beräkna vilken beastning en given
produkt medför. En sådan beräkning måste grunda sig på livscykelanalyser. Även utan sådana
system bör dylika analýser göras som konsumentinformation och underlag för politiska
beslut.
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GÄVLEGRUPPENS SYNPUNKTER PÅ
MEDBORGARUTREDNINGEN
Bo Hagstedt, cirkelledare, Eva Bladini Amborn, Göran Cullfors, Kari Littmarck Sahlin, Åke Sahlin,
Ray Nordström, Conny Persson, Albert Joseph Gibbs, Agneta Öhman, Daniel Ringström, Mats
Sjöblom, Per-Olof Erickson, Hugo Minell, Björn Marklund

Bakgrund
I Gävle har vi genomfört en studiecirkel som vi kallat ”Medborgarutredningen i Gävle” och vi
har följt de 9 seminarierna som Medborgarutredningen genomfört. Vi startade efter nyår och
har haft ett möte för varje seminarium. Därför har vi inte hunnit genomföra de grundliga
analyserna som förutsätts i frågorna till avsnitten. Vi har varit 18 personer i vår lokala
medborgautredning. Vår tanke är att vi skall fortsätta arbetet under hösten och även skapa
aktiviteter för att nå ut till ”allmänheten”. Vår cirkel är en fortsättning på ”Faustcirkeln” som
vi genomförde under våren 2015 och cirkeln ”Faust, samhället och miljön” under hösten
samma år.

1. Varför en medborgarutredning
Det var två intressanta föreläsningar som visades. Men vi tycker inte att man i detta avsnitt
besvarade huvudfrågan om varför det behövs en medborgarutredning. Här är våra svar.
Huvudargumentet är förstås att vi har hamnat i en mycket allvarlig situation när det gäller
miljö och samhälle, samtidigt som dessa frågor inte tas på riktigt allvar. Det finns fortfarande
en allmän uppfattning bland politiker och allmänheten att vi i stort kan fortsätta som vanligt
med ekonomisk tillväxt, ökad produktion, konsumtion och ”jobbskapande”. Men problemen
tilltar hela tiden, jordens medeltemperatur ökar och överförbrukningen av jordens resurser
fortsätter. I Sverige förbrukar vi närmare fyra jordklot per år räknat i global skala.
Medborgarutredningen riktar in sig på att påverka politikerna. Vi tror inte så mycket på den
idén, även om den vägen också kan prövas. Vi behöver framförallt som huvudinriktning arbeta för att påverka den allmänna opinionen och delta i arbetet att skapa en bred folkrörelse.
Ett förslag som väckts från en cirkel är att dela upp medborgarutredningens resultat i två dokument. Vi tycker att det är ett bra förslag. En kortare version som vänder sig utåt och en
längre version som kan fungera som en kunskapsbank och diskussionsunderlag för internt
bruk. Mycket av våra synpunkter platsar i den längre versionen.
Ett problem med de förslag som nu framförs i den allmänna samhällsdebatten är att de är
isolerade förslag på isolerade frågor som syftar till förändringar inom nuvarande systems
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ramar och förslagen är oftast av teknisk karaktär. I stället för tekniska problem borde vi se
dem som existentiella och moraliska problem. Frågorna om våra miljöproblem är också
symtom på samhällsproblem, vi bygger samhället på dysfunktionella principer som skapar
miljöproblem. Miljö- och samhällsfrågorna måste en gång för alla föras samman som två helt
sammankopplade system. Vi kallar därför dessa sammankopplade problem hädanefter i vårt
svar för samhällsekologiska problem. Debatten är dessutom ofta fokuserad på
klimatproblemen. Resursfrågorna, som är lika viktiga, kommer i skymundan och behöver
lyftas fram.
De samhällsekologiska problemen beskrivs oftast som socialt neutrala, avpolitiserade och
utan intressekonflikter. Det behövs en allsidig diskussion som berör alla involverade system
och som heller inte blundar för att vi måste hantera intressekonflikter. Konflikter som handlar
om både klass, kön och etnicitet. Frågorna behöver politiseras. Den nyliberala, kapitalistiska
globaliserade marknadsekonomin har varit en katastrof för samhällsutvecklingen. Här har
Medborgarutredningen en mycket viktig mission att fylla när det gäller att tala klarspråk.
Vi behöver skissa på ett nytt samhällssystem, ett nytt politiskt och ekonomiskt system och hur
vi hanterar vår inre omställning. På följande sidor lämnar vi ett diskussionsunderlag för att
stimulera debatten om hur vi kan utveckla samhälle och miljö i ett helhetsperspektiv.
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Övriga synpunkter
Kåre Olssons synpunkter om gränser är mycket intressanta och viktiga. Det är något
Medborgarutredningen behöver argumentera för i denna ”faustiska” och gränslösa tid. Som
också påpekades är det viktigt att få balans mellan olika perspektiv. Det handlar inte om
”antingen eller” utan nästan alltid om ”både och”. Som till exempel balans mellan
egenintresse och gemensamt intresse, individperspektiv kontra sociala och kollektiva
perspektiv, systemperspektiv kontra perspektiv inom systemets ramar, känsla och förstånd,
kropp och själ samt balans mellan det materiella och det immateriella. Kitty Ehns synpunkter
på kapitalismen var intressant och vi återkommer till det i avsnitt 9.

2 Vår livsstil
Birger Schlaug påpekade att vi är utsatta för en massiv konsumtionspropaganda. ”Hjulen
måste snurra för att systemet skall fungera”. Systemet kräver ständig tillväxt för att fungera,
men skapar samtidigt kriser som hela tiden växer. Det är en motsättning i dagens ekonomiska
system som inte kan åtgärdas utan systemförändringar.
Pella Thiel pekade på att det är viktigt att vi hittar likasinnade i vårt arbete. Det tar vi till oss i
vårt arbete för att nå utanför vår cirkel. Hennes resonemang om hävstångseffekter ger en
viktig pedagogisk insikt och förslag om paradigmskiften har stor hävstångseffekt. Vi behöver
därför nya ”berättelser”. Här är något vi diskuterat när det gäller gamla och nya berättelser.

Frågor som också hör till en ny berättelse, med stark hävstångseffekt, är de som Birger lyfte
fram i slutet av sitt föredrag. ”Vad är en människa? För vem bygger vi samhället? Det är en
sjuhelsikes skillnad på att bygga ett samhälle för ekonomiska varelser eller för riktiga
människor”. Lämpligt citat att lyfta fram i medborgarutredningen!
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3. Global rättvisa
De samhällsekologiska problemen pekar på att jordens resurser är mycket orättvist fördelade.
20 % av jordens befolkning använder 80 % av jordens resurser. De bättre bemedlade har på
det sättet huvudansvaret för att de samhällsekologiska problemen har växt fram, eftersom det
finns ett klart samband mellan resursförbrukning och miljöproblem. De har därför också en
”ekologisk skuld” till den fattigare delen av jordens befolkning. Därför måste hanteringen av
de samhällsekologiska problemen gå hand i hand med en rättvis fördelning av jordens
resurser.
Alf Hornborg hävdade vikten av att sprida kunskaper om att kolonialism, imperialism och
slavarbete var en förutsättning för industrisamhällets framväxt. En annan förutsättning för
industrisamhällets utveckling var den potenta fossila energin som människorna i den rika
delen av världen kunde tillgodogöra sig. (Se bilden om industrisamhället på sida 2).
Den neoklassiska ekonomin översätter alla värden till penningvärde och efterfrågan ses som
ett objektivt mått på vad något är värt. Oavsett den sneda fördelningen av den tid som läggs
ner på tillverkningen av varor i den fattiga delen av världen (många timmar) i förhållande till
nedlagd tid i produktionen i den rika delen av världen (färre timmar) kan varorna betraktas
som lika mycket värda, då efterfrågan uttryckt i pengar blir styrande. Det handlar då om
marknadsvärde och inte om bruksvärde. Det blir ett ”ojämnt utbyte mellan centrum och
periferin” som Alf Hornborg uttrycker det. Därför har t.ex. en genomsnittlig familj bestående
av 4 personer i USA en ”osynlig betjänt” utomlands. Det handlar dessutom om ett ojämnt
utbyte när det gäller materialimport, energiförbrukning och arealanvändning (så kallade
spökarealer). Det här är fakta som inte förekommer så ofta i diskussionen om global rättvisa
och neoklassisk ekonomi. Här har medborgarutredningen viktig information att sprida.
Ann-Marie Svensson pekade på problemet med ränta på lån. Hennes exempel var att Nigeria
lånat 5 miljarder, betalt tillbaka 16, men de har fortfarande 28 miljarder kvar i skulder. Det är
ett mycket talande exempel som pekar på den skriande globala orättvisa som ränta skapar. Ett
pedagogiskt exempel att lyfta fram i medborgarutredningen. De fattiga ländernas skulder är
oftast mycket större än de ”bistånd” man får. Andra fakta som framkom var att det i den
neoklassiska ekonomin inte finns några begränsande naturlagar, de betraktas som
”externaliteter”. Ränta är överföringar av resurser från de som äger mindre till de som äger
mer. Återigen pekar allt detta mot att hela det ekonomiska systemet och banksystemet måste
förändras. Det kravet bör medborgarutredningen driva.
Enligt analyser som gjorts äger den rikaste procenten av jordens befolkning lika mycket som
den övriga befolkningen. I Sverige äger den rikaste procenten 25 % av tillgångarna. De 85
rikaste personerna i världen har lika mycket tillgångar som hälften av jordens fattigaste
befolkning. I Sverige äger den rikaste femtedelen 87 % av förmögenheterna. En annan global
rättvisefråga handlar om maktfördelningen mellan kvinnor och män. I många länder är det
män som äger jorden och kvinnor som brukar den men männen tar överskottet av deras slit.
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Medborgarutredningen måste lyfta fram de skriande globala orättvisorna både vad gäller
klass, kön och etnicitet.

4. Jobben
I avsnitt 9 beskrivs omöjligheten av ökad ekonomisk tillväxt, och därmed att fortsätta att öka
produktion och konsumtion, det som i dag är det övergripande målet för
samhällsutvecklingen. Vi måste i stället minska vår produktion och konsumtion och det gör
att dagens strävan efter ”jobbskapande” är helt orealistisk. Men det komplicerade i detta är att
minskad produktion och konsumtion skapar på kort sikt kris i vår ekonomi och i samhället.
Men att fortsätta tillväxten skapar på sikt kaos och samhällskollaps. Så även här finns en
olöslig konflikt inom ramen för dagens system. Därför har medborgarutredningen en viktig
uppgift när det gäller att skapa möjligheter för en bredare diskussion om jobben och att även
de kräver systemförändringar för att kunna hanteras. (Se diskussionsunderlaget på sidorna 2
och 3).
Fackföreningarna borde vara starkt intresserade och engagerade i en sådan framtidsdebatt.
Men de är vana vid att hävda den traditionella synen på tillväxt och på jobbskapande,
eftersom man tror att det är där man har sin trygghet. Det är en illusorisk trygghet. Sedan
borde även ABF vara intresserad av en bred diskussion om samhällets utveckling och våra
jobb. Här finns möjliga intressenter för en viktig framtidsdiskussion som medborgutredningen
bör driva. I Gävle kommer vi att testa den möjligheten.
Det finns ett klart samband mellan våra miljöproblem och de arbetsmiljöproblem som finns på
våra jobb. Kraven på ökad vinst och produktion sätter press både på miljön och på de
anställda. Här är några viktiga punkter som rör dagens arbete som man kan reflektera över:

Ökad administration och avhumaniseringen av arbetslivet

Rationaliseringar och arbetsbelastning ger stress och utbrändhet

Arbetsmiljöproblem och arbetslöshet görs till individproblem

Att tvingas sälja sin själ, försämringar i trygghetssystemen

Den ohållbara/omänskliga rehabiliteringskedjan

Sambandet mellan vår arbetsmiljö och våra miljöproblem

Ständig jakt på ökad avkastning och ekonomisk tillväxt

Ständigt ökande produktion och konsumtion

Våra inre och yttre drivkrafter på jobbet.
Det talas mycket i dag om problemen med digitalisering och robotisering av arbetslivet.
Egentligen borde det inte vara ett problem att vi kan rationalisera produktionen och få mer tid
till annat. Problemet i dag är arbetslivets organisation och maktförhållanden. Det behöver
förändras så att alla kan ta del av de rationaliseringseffekter som digitaliseringen kan föra med
sig. Vid en omställning till ett hållbart samhälle kommer förmodligen alla arbetsföra att kunna
få ett meningsfullt arbete.
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5. Land och stad; 6. Vårt dagliga bröd
Eftersom dessa två avsnitt har så många gemensamma beröringspunkter ha vi sammanfört
våra synpunkter till ett avsnitt. Dagens utveckling när det gäller land, stad och vår
matförsörjning kommer på direkt kollisionskurs med en hållbar utveckling. Den allmänna
strävan efter konkurrens, ekonomisk tillväxt, vinstmaximering och en dogmatisk
frihandelspolitik går stick i stäv mot en sund utveckling. Dagens ekonomiska system, som
behandlas i avsnitt 9, är på kollissionskurs med våra behov på dessa områden.
Både städer, landbygd och matproduktion är i dag helt beroende av fossila bränslen. Det finns
inga hållbara städer utan de är helt beroende av försörjning från sin omgivning. Städerna
växer och växer och det finns en politik som medvetet driver denna tillväxt samtidigt som
partierna inte längre driver någon vettig glesbygdspolitik. Jordbruken läggs ned i ett rasande
tempo. EU:s jordbruksregler förstärker den utvecklingen. Det urbana och den hållbara
utvecklingen går inte ihop. Urbaniseringen leder till segregation och minskat ekologiskt
medvetande. En allvarlig klyfta har uppstått mellan stad och land som i stället behöver föras
ihop till en hållbar enhet. Från samhällets sida behövs en helt annan politik med en kraftig
styrning i rak motsatt riktning.
För en hållbar matproduktion behöver vi i större utsträckning gå över till ekologisk odling.
Det är i dagens rådande system mycket svårt. Det beror bland annat på att man i traditionell
ekonomisk teori och praktik inte räknar med de ekologiska komponenterna, man betraktar
dem som ”externaliteter”. (Därför behöver ekonomiska och ekologiska teorier integreras). I
dag för det med sig att ekologisk matproduktion i de flesta fall blir dyrare än konventionella
grödor eftersom man där inte behöver ta hänsyn till de samhällsekologiska problem man
skapar. I dagens ekonomi som bygger på att Sverige får hälften av sin mat från utlandet och
att handeln sker efter principen ”just in time”, med så små lager som möjligt i butikerna, är
vår matförsörjning mycket sårbar. Efter en veckas störning i detta distributionssystem kan vi
stå utan mat. Landsbygdens utarmning, nedläggning av våra jordbruk i stor skala och den
ohållbara matproduktionen är en katastrofal utveckling som förstärker vår sårbarhet. Detta är
starka motiv för att vi måste lägga om vår landsbygdspolitik och vår matförsörjning. Vi
behöver en helomvändning i den politik som bedrivs i dag. Här behövs en radikal omläggning
av Sveriges livsmedelsstrategi som Medborgarutredningen behöver propagera för.

7. Energi
Det fossila bränslet har samband med alla de grundläggande globala kriser vi upplever i dag
nämligen energikrisen, klimatkrisen, resurskriserna och de ekonomiska kriserna. Därför
skissas i detta avsnitt det fossila bränslets betydelse för alla dessa kriser. Den energi som
människan använder kommer till över 80 % från fossila bränslen - kol, gas och olja. De har
skapats av biomassa under jordens utveckling och det har tagit 100-tals miljoner år för att
bildas. En liter olja har bildats av ca 25 ton biomassa. Olja är mycket energirik. Ett fat olja
(159 liter) innehåller omräknat till mänskligt kroppsarbete 1200 arbetsdagar, vilket motsvarar
över 5 årsarbetskrafter. En liter bensin motsvarar nästan 8 dagars arbete.
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Fossila bränslen var en av förutsättningarna för industrisamhällets framväxt. Den billiga och
energirika oljan är en stor del av förklaringen till den enastående standardökning vi i den rika
delen av världen upplevt. Det stora problemet med förbränning av fossila bränslen är att det
bildas koldioxid som i sin tur skapar klimatproblemen. Det andra stora problemet med oljan är
att den gett oss möjlighet att drastiskt öka produktion och konsumtion som har fört med sig att
vi nu också överkonsumerar jordens resurser. Det finns ett klart samband mellan ekonomisk
tillväxt och oljekonsumtionen. Med andra ord är hela vårt samhälle och vårt samhällssystem
helt beroende av fossilt bränsle samtidigt som vi drastiskt behöver minska vår användning av
fossilt bränsle. Det är ett svårt dilemma att ta sig ur i dagens system.
Men är nu inte allt detta en alltför pessimistisk bild som målas upp? Kan vi inte kompensera
med alternativa energikällor och andra åtgärder? Självfallet är det viktigt att bygga ut
förnyelsebar energi så mycket det går och att genomföra energibesparingsåtgärder och
energieffektivisering. Andra åtgärder är cirkulär ekonomi, delningsekonomi, ny teknik,
smartare samhällsplanering, omläggning av transportsystem, minskat bilberoende, utvecklad
cykel och kollektivtrafik, lokalt producerad mat och lokalt producerade varor, återbruk,
reparationer mm. Men bakom de förslag som är aktuella i dagens debatt, anar man att det
finns en tro på att vi i stort kan fortsätta som vanligt. Staffan Laestadius framförde intressanta
förslag under sitt anförande som bör beaktas: ”Vi bör inte missa den stora omvandlingens
möjligheter. En industriell metabolism som är kretsloppsanpassad måste inledas nu. Låt
energiomvandlingen bli en del av det industriella systemets omvandling. Morgondagens
energisystem ska inte utformas för att förse gårdagens industriella system med energi". Allt
detta behöver vi göra.
Men allt detta räcker inte! Utöver de uppräknade förslagen behöver vi minska vår produktion
och konsumtion. Det finns grundläggande motsättningar i vårt nuvarande energisystem. Å ena
sidan är vi helt beroende av fossil energi, å andra sidan leder förbränning av fossil energi till
allvarliga samhällsekologiska problem. Å ena sidan behöver vi minska vår produktion och
konsumtion, men å andra sidan kräver vårt ekonomiska system ständig tillväxt, ökad
produktion och konsumtion. Detta är olösliga konflikter inom dagens ekonomiska system.
Om människan skulle lyckas att utveckla en ”ren” och aldrig sinande energikälla, skulle även
det vara en katastrof med dagens politiska och ekonomiska system. Vi skulle då kunna
fortsätta att exploatera naturen och förvärra resurskriserna. För att lösa alla dessa
grundläggande motsättningar när det gäller energi och hållbar utveckling behöver vi utveckla
ett nytt ekonomiskt system och ett nytt samhällsystem. Industrisamhället är förbrukat och på
väg att kollapsa. Ett viktigt område för medborgarutredningen. Se även här sidorna 2 och 3.

8. Utbildning
Det har under senare år skett en utarmning av svenska skolan resursmässigt, pedagogiskt,
kunskapsmässigt och statusmässigt. Privatiseringen har också lett tillökad segregation.
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En av deltagarna i vår cirkel, som arbetat som lärare, gav spontant denna bild av hur han
upplevt utvecklingen i skolan:
Jag har arbetat som lärare i den svenska grundskolan i nära fyrtio år. Mestadels på högstadiet.
För att börja med en sammanfattning kan jag säga att jag varit med om en gigantisk resa nedåt
på nästan alla skolans områden. För att komma in på lärarhögskolan i början av -70talet krävdes
höga betyg och konkurrensen var hård. Allteftersom åren gått har kraven minskat pga. skolans
statusfall. Jag minns fortbildningsdagarna som mycket givande och påkostade, medan jag i
slutet av min lärargärning upplevde en total utarmning av dessa där innehållet i de flesta fall
upplevdes som ”trendanpassade” och framförallt billiga! Skolans ”hattande” från den ena
viktigheten till den andra år efter år utan sammanhang har verkligen sugit musten ur
lärarkollektivet.

Kommunaliseringen var det stora bottennappet när plötsligt fåkunniga
kommunpolitiker, i en liten kommun, fick ansvaret för skolans verksamhet. Här
försvann mycket av den lilla geist som fanns kvar hos lärarkåren. Vi tappade i lönekraft
och blev år efter år alltmer ifrågasatta lokalt och i media på alla nivåer.
Jag har upplevet tre läroplaner som på det stora hela inte fört skolan framåt ett dugg,
snarare tvärt om. Arbetsbördan har ökat konstant under mina år i skolan. De
administrativa uppgifterna har konsekvent förts över på lärarna det som i början av min
yrkeskarriär sköttes av kontorspersonal. Som en följd av alla nedskärningar på skolans
område och yrkets bristande status har också skolledarna genom åren blivit allt mindre
kompetenta vilket i sin tur lett till missnöje och sämre arbetsförhållanden. Mot slutet av
min lärargärning kunde jag konstatera att kvalitén på de lärare som kom nyutbildade
från högskolan, hade sjunkit som en följd av läraryrkets tappade status på alla områden,
inte minst lönemässigt. Som en sista börda i det svenska skolbygget kom så
privatiseringen som i hög grad bidragit till en stark segregering av skolan. Oseriösa
”skolbyggare” har fått möjlighet att kamma hem enorma summor av skattebetalarnas
pengar utan att tillföra den svenska skolan mer än ytterligare bekymmer.
För att försöka sig på en önskan från en gammal före detta lärare om skolans
tillfrisknande, ser jag framförallt att skolan måste återförstatligas, att lärarna lämnas
ifred med sin yrkeskompetens, att medel sätts till för att göra skolan attraktiv igen med
kraftfullare fortbildning utifrån lärarkollektivets verkliga och uttalade behov, att tillsätta
extra personal som hanterar vissa uppgifter inom skolan som förstärkning av resurser
med assistenter som kan stödja elever med olika problem och handikapp,
skolhälsovården och vaktmästarresurser.
Jag skulle önska att skolan blev en spjutspets för ett samhälle där mänskliga värden åter
sätts i fokus. Verklig bildning och samhällsnytta bortom ekonomiska styrningar. Där
betygssättning tonas ned och verkligt samarbete uppmuntras.

139

Inriktningen på skolan speglar av naturliga skäl de allmänna värderingarna som finns i
samhället och i politiken. Utbildningen handlar ofta om att man skall ”passa in” i samhället
och i arbetslivet. I läroplanen finns många vackra ambitioner och målsättningar. Men den nu
rådande ideologin handlar om strävan efter ekonomisk tillväxt och landets
konkurrensförmåga. Då kommer den ”dolda” läroplanen ofta att handla om denna strävan.
Samtidigt börjar de samhällsekologiska problemen att tränga sig på även i skolan och i
läroplanen finns tydliga ambitioner för ”lärande för hållbar utveckling”, LHU.
Vi hade en person inbjuden till vår cirkel som i Gävle kommun arbetade i ett projekt för att
sprida inspiration och kunskaper till skolorna om hur man kan arbeta med LHU. Hennes
erfarenheter stämde väl överens med de erfarenheter som redovisades på videon från
Medborgarutredningen. Det finns bra styrdokument men implementeringen är ibland
haltande. Hon vittnade också om att det är viktigt att få med sig skolledarna och politikerna
som stöd i arbetet. I projektet hade de som ambition att eleverna skall kunna bli
”Planetskötare”. Hon visade oss också lokala styrdokument som hon har som stöd i sitt arbete.
Symtomatiskt var att hennes projektledartjänst upphör i slutet av året. Vi diskuterade hennes
situation och hur vi skulle kunna stödja henne. I skolan finns en ambivalens mellan en radikal
syn på vad hållbar utveckling är och vad som är den förhärskande synen på hållbarhet som går
att kombinera med ekonomisk tillväxt. I medborgarutredningen är det naturligt att vi stöder en
radikal utveckling mot medvetna planetskötare. Ett sätt är att vi erbjuder oss att hålla föredrag
i skolorna. En av deltagarna har gjort det vid ett flertal tillfällen och han upplevde det som
meningsfullt och inspirerande. Det kan vi genom Medborgarutredningen propagera för.
Den pedagogik som används i skolan är många gånger konventionell. PISA-undersökningarna
har förmodligen stärkt den utvecklingen. Det är viktigt att få kunskaper i enskilda ämnen.
Faran är bara att undervisningen blir fragmenterad och kan upplevas som meningslös. Det är
också viktigt att kunna lära sig och få uppleva hur olika områden hänger ihop. Projektarbete
och arbete kring olika teman, som också beskrevs i videon, är viktiga för elevernas förståelse
och engagemang och för deras upplevelse av det meningsfulla i undervisningen. Detta gäller
inte minst när man studerar samhälle och miljöfrågor. Eller som pedagogikprofessor Frank
Smith uttrycker det: ”Det går inte att lära ut något som inte uppfattas som meningsfullt och
själva inlärningen är ingenting annat än strävan efter mening”.
Ett annat område som fått stå tillbaka under de senaste åren är vuxenutbildningen. Här har de
som tidigt lessnat på skolan en ny chans att förkovra sig. Det är också viktigt för alla
arbetslösa ungdomar. Dagens argetsliv kommer att kräva mer kunskaper, kompetens och
kreativitet för att möta de samhällsutmaningar som dagens kriser ställer oss inför. Här behövs
en ny satsning, inte minst på grund av alla nyinkomna flyktingar.
Något som blivit tydligare på grund av de samhällsekologiska kriserna är behovet av
tvärvetenskaplig utbildning och forskning på våra högskolor och universitet. Inte minst gäller
det den neoklassiska ekonomin som behöver reformeras och integreras med andra discipliner.
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9. Ekonomi
9.1 Ekonomisk tillväxt
När vi talar om ekonomisk tillväxt menar vi BNP-tillväxt. Det kan för den oinvigde vara ett
abstrakt begrepp som vi behöver förklara även i medborgarutredningen. Det innebär ökning
av ett samhälles produktion av varor och tjänster under en viss tid och därmed också ett mått
på vår konsumtion. Det grundläggande problemet med tillväxten är att vårt överutnyttjande av
jordens resurser och våra koldioxidutsläpp hela tiden växer. En pådrivande faktor är kravet på
ständigt ökad konsumtion, vinstmaximering och ”jobbskapande”.
Det leder till allvarliga sociala kriser och miljöproblem. Det kan sägas att det är hur vi
organiserat samhället som leder till de ekologiska kriserna. Därför kallar vi dem för
samhällsekologiska kriser i stället för att enbart prata om miljöproblem som vi påpekade i
avsnitt 1. Ekonomi betyder ”hushållning med resurser”. I dag handlar det i praktiken om
misshushållning med jordens resurser. Den ekonomiska tillväxten är därför också ett mått på
vår exploatering av naturen. Sambanden illustreras nedan.

Vi behöver utvidga miljörörelsens tillväxtargumentation till alla de tillväxtområden som har
ett samband med våra samhällsekologiska problem och inte ensidigt fokusera på
klimatproblemen. Alla dessa områden visar dessutom på tillväxtkurvor med ett exponentiellt
förlopp. Ett förlopp som även har hamnat i ”den stora accelerationen” med ”hockeyklubbans”
utseende. Se bilden nedan. Det handlar om ekonomisk tillväxt, tillväxt av produktion och
konsumtion, penningmängd, ekonomisk ojämlikhet, finanssektorn, kemikalieanvändning,
extrema väderhändelser, koldioxid-, metan- och lustgaskoncentration i atmosfären,
klimatförändringar, försurning av haven, naturkatastrofer, förlust av regnskog och skogsmark,
ozonnedbrytning, artutrotning och överexploatering av fiskebestånd mm. Överexploateringen
visar sig även av de ”planetära gränsvillkoren”, vårt överutnyttjande av de så kallade
ekosystemtjänsterna och det ekologiska fotavtrycket. Här nedan syns exempel på områden
som växer exponentiellt och hur snabbt tillväxten exploderar när den nått ”den stora
accelerationen” kring 1950-talet.
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Det finns självfallet ett samband mellan alla dessa områden. Utifrån den verkligheten blir det
svårt att tro på möjligheten att fortsätta argumentera för tillväxt. Det innebär att vi (den
välbärgade delen av jordens befolkning) måste minska vår konsumtion och vårt överutnyttjande
av jordens resurser. Man kan, som tidigare sagts, hävda att all denna tillväxt är huvudorsaken till
och symtom på vår samhällsekologiska situation. Av detta följer självfallet att den ekonomiska
tillväxten inte kan lösa de problem som tillväxten har skapat. (Jfr Einsteins kända citat: ”Det
krävs ett nytt sätt att tänka för att lösa de problem som det gamla sättet att tänka har skapat”).
9.2 Ytterligare argument för den ekonomiska tillväxtens ohållbarhet
Eftersom den ekonomiska tillväxten är en av huvudmålsättningarna i dagens samhälle, finns det
anledning att formulera ytterligare argument för tillväxtens ohållbarhet. Därför behöver
medborgarutredningen verkligen lyfta fram detta och här får ni fler argument.
Hittills har det inte gått att bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och samhällsekologiska
problem. Trots detta anser man att vi nu, som i ett trollslag ska kunna bryta detta samband och ha
som en övergripande målsättning att ändå öka tillväxt, produktion och konsumtion och samtidigt
minska resursförbrukningen och koldioxidutsläppen! Det innebär t ex för Sveriges del att vi
behöver gå från 11 ton koldioxidutsläpp per år och person till 1 ton. Vi behöver också samtidigt
som vi ökar vår konsumtion minska vår resursförbrukning. I dagens ekonomiska system har vi
dessutom en så kallad ”bumerangeffekt” när vi rationaliserar produktionen. Det innebär att
vinsterna av rationaliseringen tar vi ut genom ökad konsumtion. Allt detta kan inte beskrivas som
annat än ”kejsarens nya kläder”. En illusion och en fullständigt ouppnåelig målsättning. Utöver
de åtgärder som man vanligtvis brukar beskriva måste vi också inse att vi behöver minska vår
produktion, konsumtion och tillväxt som vi tidigare sagt. Företagen som hela tiden hungrar efter
orealistiska vinster kan heller inte längre få överordnas våra ekologiska och sociala strävanden.
När det gäller ekonomi behöver vi gå från tillväxt och överutnyttjande till hushållning med
jordens resurser. Det som också ”ekonomi” betyder.

142

9.3 Pengar, hållbarhet och det ekonomiskta systemet
Pengar är ett bytesmedel, något som bör symboliserar verkliga värden i den verkliga världen.
Den ekonomiska tillväxten visar som sagt på tillväxt av produktion, handel och konsumtion av
materia, material, varor och tjänster. Den tillväxt som lett till att vi överexploaterar naturens
resurser med känt resultat. Det är viktigt att förstå att under det symboliska värdet av
”ekonomisk tillväxt” döljer sig exponentiell tillväxt på många ”verkliga” områden. Områden
som leder till våra samhällsekologiska problem. Därför behöver vi, som tidigare sagts, förhålla
oss kritisk till både ekonomisk tillväxt och till överutnytjande av de underliggande resurserna.
Men inte nog med det. På grund av att även penningmängden växer exponentiellt tappar den till
slut kontakt med de verkliga värden som pengarna skall representera. En anledning är att
bankerna har rätt att skapa pengar utan täckning i samband med att man ger lån. Den finans-iella
ekonomin omsätter i dag många gånger större belopp än omsättningen i den reala ekonomin. På
sådant sätt överordnas den finansiella ekonomin också den reala ekonomin och den
samhällsekologiska krisen tilltar i styrka i takt med att all spekulation utan täckning i
”verkligheten” tilltar. När sedan de ekonomiska makthavarna på grund av nyliberalism,
avreglering och globaliseringen överordnas samhällets institutioner tappar vi i stor utsträckning
demokratiska styrmöjligheter över ekonomin. Som kronan på verket har både samhället och
ekonomin överordnats naturen och de ekologiska systemen som är grunden för all ekonomisk
och mänsklig aktivitet. Vi har fått den uppochnedvända världen som vi behöver vända rätt igen,
som bilden nedan visar. Det är en av de mest grundläggande systemförändringar vi behöver
göra för att kunna hantera vår belägenhet.

9.4 De samhällsekologiska problemen är systemproblem.
De samhällsekologiska problemen är både mångdimensionella och systemöverskridande. Alla de
sammanhängande tillväxtområden, som redogjorts för ovan, pekar på att våra problem i grunden
är systemfrågor som inte går att åtgärda med isolerade förändringar inom nuvarande systems
ramar (förändringar av första ordningen). Det utesluter inte att det finns nödvändiga åtgärder
som kan påbörjas inom systemets ramar, om man inte samtidig glömmer att målet är
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systemförändringar (förändringar av andra ordningen). Människan och våra samhällen är
undersystem till naturen. Därför måste ekonomin och hela vårt samhälle inordnas i det
övergripande och sammanhängande natursystemet som visas i ovanstående bilder.
Gregory Bateson (en biolog, antropolog och tvärvetenskaplig nytänkare) uttryckte sig så här i
boken ”Där änglar är rädda att gå”: ”I ett system med sammankopplade variabler kan man inte ta
en variabel och förändra den i kontinuerlig riktning”. (Det gäller i ännu högre grad om variabeln
förändras exponentiellt). Det gäller naturligtvis även naturen (som är ett sammankopplat system)
som inte kan fungera med de ständigt exponentiellt växande variabler som beskrivits ovan.
Cancer är ett annat exempel på en variabel som kontinuerligt växer och som måste stoppas i sin
tillväxt för att patienten skall överleva. Det är därför till slut alldeles nödvändigt med
systemförändringar om vi skall kunna hantera våra samhällsekologiska problem. Många av de
samhällsekologiska systemen vi har i dag är redan dysfunktionella och på väg att kollapsa. Vi
kan inte som i dag hela tiden fortsätta att lappa och laga inom dagens system det som redan är
murket.
Systemfrågorna är mycket viktiga eftersom förslag från politiker och det som diskuteras i
samhällsdebatten nästan uteslutande utgår från förslag inom nuvarande systems ramar. Utan
systemförändringar på flera nivåer kan vi inte komma tillrätta med dagens komplicerade
situation. Det här kan låta tjatigt från vår sida, men vi tycker att det är en avgörande fråga om vi
skall kunna hantera vår situation. Det är också därför vi har lämnat ett diskussionsunderlag om
systemförändringar på sidorna 2 och 3. Det är enligt vår uppfattning att en av de viktigaste
uppgifterna för medborgarutredningen är att lyfta fram behovet av systemförändringar.

10. Hur kan vi gå vidare?
Det har framförts synpunkter på att vi i miljörörelsen inte utåt bör argumentera mot ekonomisk
tillväxt, det kan skrämma bort människor och vi kan få alltför hårt motstånd. Detta är inte en
hållbar taktik och det finns många argument för det. Vi måste vara ärliga och argumentera för det
vi tror på. Vi måste myndigförklara andra människor och tro på att det till slut går att bryta
igenom dagens kompakta opinion för tillväxt. Alla otydligheter på den punkten kommer att
drunkna i det allmänna mediebruset. Det är först när vi tydligt och ihärdigt pekar på det ohållbara
i den ekonomiska tillväxten och vårt överutnyttjande av naturens resurser som vi kommer att
uppmärksammas. Självfallet kommer vi då att möta hårt motstånd och konflikter med våra
meningsmotståndare. Men det är den konflikten vi behöver ta, för att det skall bli tydligt att det
finns starkt avvikande meningar om behovet och möjligheten av ekonomisk tillväxt. Konflikter
skapar också intresse och engagemang. Då kommer det sedan heller inte att vara så lätt att
framföra de mest förenklade och enfaldiga åsikter om nödvändigheten av tillväxt. En anledning
till detta problem kan vara att de samhällsekologiska problemen oftast beskrivs som socialt
neutrala, avpolitiserade och utan intressekonflikter. Vi behöver äntligen en bred diskussion där vi
beskriver konflikterna och där de samhällsekologiska problemen politiseras.
Andra argument som ibland framförs i miljörörelsen är att man inte tror på ”traditionell
ekonomisk tillväxt”. Vilket underförstått innebär att man tror på någon sorts otraditionell tillväxt
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som man kan byta ut mot den traditionella tillväxten. Ett annat argument är att tillväxt inte alltid
behöver handla om det ekologiska fotavtrycket, alltså att den inte behöver handla om ökat
utnyttjande av fysiska resurser. Det kan självfallet gå att åstadkomma någon sorts tillväxt utan att
de samhällsekologiska problemen tilltar. Men de kan enbart gälla i mindre omfattning och i
undantagsfall. Oavsett detta konsumerar vi ändå i dag på en sådan ohållbar nivå att vi inte kan
komma ifrån problemen utan att minska vår konsumtion.
Ett annat vanligt förslag är att införa cirkulär ekonomi. Och visst är det absolut nödvändigt att vi
cirkulerar resurser och inte bara förbrukar dem. Det som brukar saknas i förslagen är hur man
skall styra dagens nyliberala ekonomi till någon form av cirkulär ekonomi i någon större
omfattning. Något som heller inte finns med i sådana förslag är att cirkulär ekonomi inte sätts in
i ett större sammanhang och hur de skall passa in i de systemförändringar som behöver göras.
Men att börja argumentera för cirkulär ekonomi inom dagens ekonomiska system kan ändå vara
bra, bara man då inte tappar bort att den cirkulära ekonomin till slut måste ingå som en del av
större systemförändringar.
I miljörörelsens argumentation har också dykt upp åsikten att vi inte skall fokusera på tillväxten
som mål utan i stället formulera andra mål för samhällsutvecklingen. Argumentet är då att
tillväxten får ”bli det den blir” bara vi uppnår våra mål. Problemet är att om vi sätter det hållbara
samhället som mål, kan tillväxten inte få ”bli det som blir”. Ekonomisk tillväxt, ökad produktion
och konsumtion är faktorer som måste stryka på foten i ett hållbart samhälle. Men självfallet är
grundtanken att ekonomin inte är ett mål utan ett medel att uppnå våra mål för
samhällsutvecklingen en riktig tankegång. Det är en viktig utgångspunkt för våra planer om det
hållbara samhället.
Påståendet att människor alltid vill ha positiva och lättsmälta argument och förslag är en grov
förenkling. Det är först när vi inser allvaret i vår belägenhet som en realistisk diskussion om vår
utveckling och framtid kan börja spira. Churchill hade inget annat att erbjuda än ”blod, svett och
tårar”, men han fick ändå med sig engelsmännen när de förstod allvaret i situationen och hotet
mot nationens överlevnad. Det gäller även när människor i dag förstår allvaret i vår situation och
hotet mot vår överlevnad. Men det förutsätter att vi oförtrutet sticker hål på de illusioner och
bubblor som är förhärskande i dagens samhällsdebatt.
Men vi behöver självfallet även formulera positiva visioner och ”berättelser” för vår utveckling.
Det är väl heller inte så illa att sträva efter att våra barn och barnbarn kan få drägliga
överlevnadsmöjligheter. En utveckling mot inre mognad och samhörighet i stället för ständigt
ökad tillväxt och konsumtion är också en meningsfull utveckling vi kan nå. Att få uppleva våra
liv som meningsfulla är en av de starkaste drivkrafterna för oss människor. Många människor i
dag upplever tomhet och meningslöshet i sina liv. Tilltagande psykiska problem talar för det.
Viktor Frankl som bland annat skrivit boken ”Livet måste ha mening” och som var professor i
neurologi och psykiatri har uttryckt följande: ”Vad människan behöver är inte ett spänningsfritt
tillstånd utan strävan och kamp för mål som är henne värdiga”.
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Det som återstår för miljörörelsen och medborgarutredningen, utöver att lyfta fram problemen, är
att formulera mål för en social, ekonomisk och ekologisk hållbar samhällsutveckling och
precisera vilka steg vi behöver ta från dagens problem till våra mål. Men då kan vi inte undvika
att diskutera politik och intressemotsättningar. Man kan kostatera att både socialism/kommunism
och liberalism/konservatism/kapitalism har misslyckats med att utveckla hållbara och solidariska
samhällen i praktiken. En helt ny dimension, den ekologiska, har dykt upp som den viktigaste
pusselbiten i vårt fortsatta samhällsbygge. Det innebär inte att vänster- och högerdimensionen
har tjänat ut sin roll. Men vi behöver analysera vad dessa system har för svagheter och styrkor
och sätta in dem i relation till våra miljöproblem.
Dagens politiska debatt är mycket svart/vit, enkelspårig, dogmatisk och enögd. Vi behöver lyfta
fram en ny samhällsuppfattning som är pluralistisk, öppen och odogmatisk. En samhällssyn som
tar sina idéer från många håll men som har människornas lika värde, jämlik fördelning av
jordens resurser och det hållbara samhället som utgångspunkt. Om detta skriver Henrik Hallgren
mycket tankeväckande i boken ”Det gröna skiftet” bland annat:
Alltför ofta har vi genom historien försökt totalisera en eller annan enkel modell av
verkligheten och hävdat att den representerar sanningen. Men just betoningen på
komplexitet och på värdet av mångfald borde få oss att inse omöjligheten i detta
projekt….. En ekologistisk utgångspunkt blir därför en mer pluralistisk kunskapssyn, där vi
erkänner att ingen modell kommer att ge oss sanningen, vare sig vi åberopar reduktionism,
holism, kvantfysik, systemteori eller något annat. (Eller någon av dagens ideologier; vår
anmärkning)…. Vad en pluralistisk kunskapssyn förespråkar är en attityd av öppenhet och
dialog mellan olika perspektiv i stället för att totalisera en enda modell, samt ett
erkännande av att olika modeller kan vara relevanta vid olika tillfällen och för olika
ändamål.
Med en sådan grundinställning kan vi öppna upp många låsningar i dagens diskussion om
samhälle och miljö. En politisk diskussion som miljörörelsen brukar undvika. (Se vårt
diskussionsunderlag på sidorna 2 och 3). Här har medborgarutredningen en mycket viktig roll att
spela och det ger också ett tydligt svar på frågan ”Varför en medborgarutredning”!
Det har varit en spännande resa för oss att följa Medborgarutredningen. Vi har inte alltid haft
samma åsikter i alla frågor, men vi har alltid haft intressanta och givande diskussioner. I Gävle
kommer vi att fortsätta vårt arbete i höst med ”Faustgruppen”. Vår inriktning blir då att diskutera
visioner och mål för samhällsutvecklingen och att ”komma ut” till allmänheten med
diskussionen om vår allvarliga samhällsekologiska situation och om vår framtid.
Faustgruppen med cirkeln ”Medborgarutrednigen i Gävle” vill önska er lycka till i ert viktiga
arbete.
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PERSONLIGA REFLKEXIONER FRÅN GÄVLE
Mats Sjöblom
Mänskligheten står inför sin största kris i mänsklighetens historia, vad vi gör nu kommer att
avgöra människans framtida öde. Om vi fortsätter som nu (Business as Usual) kommer vi att
utlösa en skenande temperaturhöjning där en stor del av de nuvarande arterna kommer att
utrotas. Vi har ett val att medvetet fortsätta att förstöra våra livsbetingelser eller att omedelbart
börja att avveckla det som förstör. Det är mänsklighetens agerade nu som bestämmer hur jordens
biosfär kommer att vara i miljontals år framåt.
Hur hamnade vi i denna situation? Då får vi gå tillbaka till 30-talet där vi hade en ekonomisk
depression. Där ekonomin hamnade i ett tillstånd där det blev permanent massarbetslöshet och
som en följd av detta framväxande av totalitära stater som startade ett världskrig där tiotals
miljoner dog.
Hur skulle vi undvika att hamna i en ny ekonomisk depression blev givetvis frågan efter kriget.
Lösningen blev en keynesiansk makroekonomisk politik där nationalstaterna genom penningoch finanspolitiken styrde ekonomin och som mål skulle ekonomin vara i full sysselsättning.
För att mäta hur ekonomin förändrades började man använd BNP(Brutto National Produkt), det
sammanlagda pengavärdet av alla varor och tjänster som produceras i ekonomin. Vad BNP mäter
är genomströmningen, flödet av varor och tjänster som produceras och försäljs under ett år. Vad
det inte mäter är kapitalstocken av vår reala förmögenhet(byggnader, infrastruktur, mm) vilket är
det som bestämmer vårt materiella välstånd. Ju större genomströmning ju högre blir BNP. Detta
gör att incitamentet är att slösa på resurser inte att spara. Om vi istället hade mätt den högsta
kapitalstocken per person med lägst genomströmning hade vår värld idag sett helt annorlunda ut.
Vad vi har gjort är att förväxla medlet BNP med målet ökad välfärd. Politiker tror att målet för
den ekonomiska politiken är att ständigt öka BNP och som styr den ekonomiska penning och
finanspolitiken. BNP är vår tids myt om vad som är gott och vad som upprätthåller vår
civilisation. Man gör allt för att öka BNP genom att skriva regler och lagar för att öka
genomströmning av varor och tjänster i ekonomin såsom handelsavtal och institutioner, man
skapar nya ekonomiska sammanslutningar; EG, NAFTA, WTO osv.
Vi skapade ett överflödssamhälle där vi producerar mer än vi behöver för att tillfredsställa våra
basbehov av mat, tak över huvudet, kläder mm. Företagen skapade nya produkter som sedan
genom reklam skapar begär att köpa produkterna. Följden av denna tillväxtekonomi är att BNP
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har vuxit med 2% per år och den totala BNP från 50-talet ökad med ca 300%. Men också att våra
uttag från naturkapitalet har ökad exponentiellt och vi har passerat de planetära gränserna för en
värld som vi kan frodas i. Våra handlingar hotar att förstöra de ekosystem som vi är beroende av
för vår överlevnad dels av vår rovdrift i sig själv överfiskning, skogsskövling, intensivodling
som utarmar jorden osv men också att våra avfallsprodukter förgiftar jorden, luften och havet.
Detta har gjort att vi har gått från holocen till antropocen dvs. människans aktiviteter är större än
de naturliga processerna på vår jord, det är vi som styr jordens processer. Vår civilisation har
skapas under holocen där vi har haft ett stabilt klimat som har gjort det möjligt att utveckla
jordbruket och vår ackumulering av kunskap genom ett ökat överflöd. Genom våra aktiviteter
hotar vi att förstöra resiliensen hos de naturliga systemen vilka riskerar att ändra sina egenskaper
och skapa nya jämviktsläge som hotar människans. Det stora problemet är klimatförändringen.
Vi har idag ökad halten av växthusgaser till över 470 ppm. Innan industrialiseringen var halten
280 ppm. Om vi fortsätter att ackumulera växthusgaser i atmosfären kommer vi att få en
skenande klimatförändring där temperaturen kommer att öka mycket kraftigt upp till 5-16 grader
celsius över förindustriella nivåer för att där stabiliseras klart över 4 grader celsius i miljoner år
framåt, i en ny jämviktsnivå. Detta kommer att göra att de flesta ekosystemen kommer att
kollapsa och större delen av arterna kommer att utrotas.
Temperaturen har hittills stigit ca 0.8 grader men pga. havens långsamma uppvärmning kommer
temperaturen vid nuvarande växthusgasnivåer automatisk att stiga med ytterligare en 0.5 grader,
och på detta har vi våra utsläpp av aerosoler som minskar solinstrålningen. När vi renar våra
utsläpp kommer att öka temperaturen mellan 1,0 till 3,0 grader sammantaget innebär detta att
jordens medeltemperatur kommer att stiga vid nuvarande växthusgasnivåer mellan 2,4 till 4,3
grader celsius över förindustriell tid under de kommande årtiondena. Den sista gången som vi
hade dessa nivåer på växthusgaser var temperaturen 3 grader varmare och havsnivån 25-40 m
högre (1,2).
Som om det inte var nog kommer temperaturen att öka med 0,6 grader när arktisk is smälter på
sommaren. Permafrosten börja att tina och släppa ut stora mängder metan, en forskar rapport
beräknade att marken kommer att slå om från att vara en kolsänka till att bli en kolgivare
kommer att inträffa inom ett årtionde, vilket skulle ytterligare öka på temperaturstegringen. Jag
är rädd att vi redan vid dessa nivåer av växthusgaser har redan initierat en skenande
klimatförändring vilket inte kommer att stoppa förrän allt kol som finns lagrat kommer att
frigöras. Vi har redan tänt på stubinen och tittar på när den närmar sig krutdurken. Detta är en
möjlig framtid som kommer att inträffa om vi fortsätter som nu som BAU. Detta får då våra
kommande generationer hantera så gott de kan.
Detta förlopp beskrivs inte i IPCC-rapporterna beroende på att de räknar utifrån matematiska
modeller som är linjära, men klimatförändringarna är ett icke linjärt system där vid en viss punkt
blir en momentan förändring som förändrar hela systemet. Det gäller när arktisk havsis smälter
och när permafrosten börjar tina och avge metan vilket kommer att accelerera
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klimatförändringen. Detta kan man inte beräkna i en klimatmodell om man inte räknar med dom
effekterna från början.(3,4).
När är det för sent att agera (point of return) och stoppa upp temperaturhöjningen? Det finns
inget absolut svar på denna fråga, det beror på hur snabbt temperaturstegringen sker. Idag ökar
jordens medeltemperatur med ca 0.1 grader per årtionde men mycket talar för att de kommer att
och öka fortare under kommande årtionden när de disruptiva förändringarna inträffar. En rapport
beräknade att temperaturen skulle öka mellan 0,1 till 0,4 grader per årtionde med ett snittvärde
på 0.25 grader. Det beror även på om människan kommer att fortsätta att öka växthusgaserna i
atmosfären i samma takt som nu.(5)
När kommer vi att göra det som är nödvändigt för att stabilisera klimatförändringen? Den
närmaste tiden kommer politikerna att vara fast i BNP paradigmet och fösöka att öka tillväxten
av ekonomin genom att stimulera genom en expansiv penningpolitik. Åtgärder för att minska
utsläppen kommer att vara otillräckliga för att stoppa upp ökning av växthusgaser i atmosfären.
Detta kommer att fortsätta tills det är uppenbart att vi har satt igång en skenande
klimatförändringar. Detta omslag kommer att ske när det inträffar disruptiva och irreversibla
förändringar såsom när havsisen smälter på sommaren på arktis och när metan i stora mängder
frigörs från tundran. Då kommer politikerna att agera om de inte medvetet vill administrera ett
kollektivt självmord. Vilket jag antar att de inte kommer att göra.
Vad skall vi göra för att undvika att detta kommer att inträffa?
Vad som styr människors handlande är inte hur verkligheten är beskaffad utan vilka idéer och
modeller över verkligheten som vi tror på. Detta har Keynes uttryckt på följande viss:
”Har nationalekonomernas de politiska tänkarnas idéer, både när de är riktiga och när de är
felaktiga, större inflytande än man vanligen förstår. I själva verket är det föga annat som styr
världen. Praktiska män, som tror sig vars opåverkade av varje intellektuellt inflytande är
vanligen slavar under någon avliden nationalekonom. Maktägande galningar som hör röster i
luften destillerar ut sitt vanvett från någon akademisk skriftställare som verkat för några år
sedan.” De är idéerna som styr människans handlande på gott och på ont. (Allmän teori om
sysselsättning, ränta och pengar, John Maynard Keynes, s 419).
Det är just detta som ger hopp för mänskligheten. Vi behöver bara byta våra idéer och modeller
hur samhället fungerar för att börja bygga ett hållbart samhälle. Ni kanske anar vad jag vill
komma fram till och ni har rätt vi måste byta vårt mål att ständigt öka BNP till att som mål på
kort sikt stoppa vår ödeläggelse av våra livsbetingelser. Detta kan vi göra momentan från det ena
ögonblicket till det andra. På lång sikt skapa ett nytt paradigm där vi har ett samhälle och
ekonomi som en del av naturen, som har en dynamisk jämvikt som styrs av naturens flöden.
Detta är dock kommande generationer uppgift att konstruera. Vår uppgift är att efterlämna en
bebolig värld till kommande generationer.
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Målet skall vara noll i utsläpp av växthusgaser och att nå till 350 ppm av växthusgaser, noll
procentig artförluster för att hejda förlusten av biologisk mångfald, nollexpansion av
jordbruksmark snarast möjligt.
Hur skall vi uppnå detta?
Genom en krismobilisering, där vi ställer om samhället till ett hållbart samhälle. Vad vi skall
göra är att på 10-20 års period genom investeringar bygga om infrastrukturen dvs byggnader,
industrier, transporter, energiframställning, hur vi producerar vår mat, skogsbruk där vi upphör
med att förstöra vår natur.
Den som skall leda utvecklingen är nationalstaten som ska låna pengar för att investera i ny
infrastruktur. Likadant som vi byggde upp vårt industrisamhälle genom att staten satsade på att
bygga upp nya städer, järnvägar mm. Vad som krävs är investeringar om 5-10 % av BNP årligen
för att bygga ett hållbart industrisamhälle och avveckla de ohållbara strukturerna.
Här har vi åter ett felaktigt mål som förhindrar att vi agerar. Den här gången är idén om att staten
inte skall ha budgetunderskott. Detta är ingen ny idé, samma norm var förhärskande på
trettiotalet och ledde fram till den stora depressionen. Idag har vi hamnat i ett tillstånd med
permanent massarbetslöshet i de industrialiserade länderna trots en expansiv penningpolitik. Vi
har hamnat i likviditetsfällan vilket innebär att oavsett hur mycket pengar som finns så används
de inte. För att komma ur detta skall staten genom finanspolitiken stimulera ekonomin genom ett
kraftigt ökad budgetunderskott, öka den totala efterfrågan i ekonomin genom investeringar och
konsumtion tills man har uppnått full sysselsättning. Det är en klassisk keynsiansk ekonomisk
politik.
Det är en paradox, genom att sluta fokusera på ökad tillväxt kommer vi att uppnå en ekonomi
som kommer att ha växa kraftigt pga. av ökade investeringar av ny infrastruktur. Det är inte bara
att politikerna har fel mål de är också inkompetenta att uppnå målet ökad BNP.
Det räcker inte att uppnå noll i utsläpp av växthusgaser utan vi måste även rena luften från de
växthusgaser som vi har släppt ut. Idag är nivån ca 470 ppm växthusgasnivå i atmosfären och vi
skall så fort som möjligt nå 350 ppm. Kan vi bygga ca 5.000 anläggningar (kolkraftverk) som
gasar ihjäl livet på jorden kan vi lika gärna bygga lika många för att städa upp det vi har smutsat
ner. Det finns redan en teknik att fånga upp koldioxid från avgaser av industrier och kraftverk.
Vad man kan göra i framtiden är att bygga carbon scrubbers, som renar luften direkt från
koldioxid. Problemet med detta är att det krävs mycket energi för att driva anläggningarna och
det blir en mycket hög kostnad per ton koldioxid. Vad vi kan göra i Sverige är att fånga upp
koldioxiden i våra biokraftverk /och lagra koldioxiden under östersjöns botten.
Om det behövs finns det en nödbroms vi kan använda genom geo-engineering med olika
metoder påverkar solinstrålningen och därmed sänker temperaturen direkt. Istället för att öka
temperaturen så agerar vi för att minska temperaturen på jorden. Men det är samma problem som
vi släpper ut växthusgaser vilka kommer de totala effekterna på jordens olika system bli? En risk
är förändrade nederbördsmönster.
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Det kommer att krävas att alla sektorer bidrar med att minska vår påverkan på klimatet.
Jordbruket har en nyckelroll genom att idag vara en del av problemet 25% av alla utsläpp
kommer från produktionen av livsmedel. Från att vara en kolkälla skall jordbruket bli en
kolsänka genom förändrade jordbruksmetoder.
Vi har tekniken som kan göra att alla kan leva i överflöd och ha ett hållbart samhälle. För första
gången i historien kan mänskligheten frigöras från arbetets tvång. Vi kan gå från
nödvändighetens rike till frihetens rike om vi väljer att agera innan det är försent. För att uppnå
detta behöver vi skapa en cirkulär ekonomi där vi återanvänder de resurser som krävs för att
generera olika varor och tjänster. Om vi optimerar dessa flöden kan resurseffektivitetn förbättras
femfaldigt om merparten av alla resurser återvinns i produktionen. När 70% av befolkningen
kommer att bo i städerna så måste de bli beboeliga, hållbara och resilienta. Vi kan bygga hus och
infrastruktur så energi och materialeffektivt som möjligt vilket gör att vi minskar vår energi och
resurs förbrukning. Att utveckla hållbara transporter. Min lösning är att elektrifiera alla
transporterna från bilar till flygplan.
Att energieffektivisera, vi kan minska 50 % av energiförbrukningen i byggnader och industrier
genom att optimera processerna i industrin och att göra byggnader till lågenergihus. Att
framställa stål utan kol, att framställa byggnadsmatrial som inte släpper ut koldioxid osv.
Vad kan Sverige göra?
Vi kan vara ett föregångsland som visar hur ett industrialiserat land kan ställa om till ett hållbart
samhälle på 10-15 år. Att vi visar hur vi kan skapa ett modern och industrialiserat land som är
hållbart både ekologisk, ekonomisk och socialt. Vi har bäst förutsättningar att lyckas klara av en
sådan omställning utan att det blir brist på energi och resurser. Vi kan vara först i världen att
elektrifiera vägarna, kostnad 120-160 Miljarder. Vi kan vara först med en
demonstrationsanläggning med en processtillverkning av stål utan kol ett par miljarder. Bygga
om och energieffektivisera bostäderna 800-900 miljarder. Energieffektivisera industrin med 50%.
Att öka statsutgifterna med 200-300 miljarder årligen i 20 år för att öka av investeringar och
konsumtion och det skall finansieras genom lån. Vi skall också rena våra avgaser från koldioxid
och lagra den så att vi får negativ utsläpp av växthusgaser. Att ha ett hållbart jord- och skogsbruk
utan utsläpp och med noll i artutrotning, osv, osv.
Vad kan medborgarutredningen göra?
Tyvärr kommer inte politikerna att leda utvecklingen till ett hållbart samhälle. Jag anser att
medborgarutredningen skall göra en handlingsplan för hur Sverige kan ställa om till ett hållbart
samhälle inom 10-15 år beroende på när man börjar, och att målet är att vi skall ha noll i utsläpp
till 2030.
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