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Sammanfattning
Alltsedan 1952 har Sverige arbetat med att bistå fattigare länder i deras utveckling ut ur
fattigdomen. Den svenska biståndsmyndigheten Sida har av riksdagen tilldelats sex mål för
sitt arbete, varav denna studie fokuserar på två av dem, målet om resurstillväxt, samt målet
om miljöhänsyn. Finns där en konflikt mellan dessa mål eller är det snarare så att de är
varandras förutsättningar? Genom att studera de rådande teoribildningarna på området och
nyttja dem i analysen av relevant empiriskt material, i form av såväl textanalys som
intervjuer, har Sidas förhållningssätt i denna fråga har kunnat kartläggas. Även om det råder
en viss skepsis mot vissa former av tillväxt så kan Sidas förhållningssätt ändå karaktäriseras
som tillväxtoptimistiskt. Studiens kritik riktar sig främst mot att det hos Sida saknas en tydlig
uppfattning och ståndpunkt om de industrialiserade och rikare ländernas ansvar och roll i
utvecklingspolitiken. En större inriktning mot en omfördelning av befintliga resurser och ett
beaktande av det rättvisa miljöutrymmet förordas.

Nyckelord: Miljö, Tillväxtoptimism, Tillväxtpessimism, Befolkningsproblematik, Rättvist
miljöutrymme
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1 Inledning
1952 bildades Centralkommittén för svenskt bistånd (CK) med projekt i bland annat Etiopien
och Pakistan. Tanken var att staten och enskilda organisationer skulle dela projektkostnaderna
lika. Tio år senare, 1962, ersattes CK av den helstatliga Nämnden för internationellt bistånd
(NIB), som i en biståndsproposition från riksdagen gavs huvudmålet att verka för att höja de
fattiga folkens levnadsnivå. NIB ombildades 1965 till SIDA, Swedish International
Development Authority, vars insatser de första åren koncentrerades till Etiopien, Indien,
Kenya, Pakistan, Tanzania och Tunisien, länder som passade Sverige kulturellt. Svenska
riksdagen beslutade också att det svenska biståndet fram till mitten av 1970-talet successivt
skulle höjas till en procent av BNP. Detta innebar att Sverige, tillsammans med
Nederländerna gick i spetsen för ett ökande bistånd. I samband med oljekrisen 1973 beslutade
sedan den svenska regeringen att höja det bundna biståndet, vilket innebar att
mottagarländerna i högre grad än tidigare måste köpa svenska varor för en del av
biståndsbeloppen. Antalet prioriterade biståndsländer för Sverige hade i mitten av 1970-talet
ökat till 14 stycken (Andersson 2002).

I och med genomdrivandet av propositionen 1977/78:135 om riktlinjer för internationellt
utvecklingssamarbete m.m. satte riksdagen upp fyra huvudmål för svensk biståndspolitik:
? Resurstillväxt
? Ekonomisk och social utjämning
? Demokratisk samhällsutveckling
? Ekonomisk och politisk självständighet
Det förstnämnda målet, resurstillväxt, ansågs ha störst betydelse. I utredningarna som
föregick propositionen hävdade man att ökade resurser skulle göra det lättare att nå de andra
målen (Reg. Prop. 1977/78:135 s11, 80-84). Ekonomisk tillväxt skulle främja både en total
produktionsökning och en produktionsökning per invånare (Stolt 1997:18). I början av 1980-
talet började även Sverige, liksom de flesta andra västliga givarländer, att stödja
Världsbankens och Valutafondens program för att stabilisera och liberalisera ekonomin i u-
länderna, men från svenskt håll betonades att dessa program inte fick försämra människornas
levnadsvillkor. Dagens biståndsmyndighet, Sida - Styrelsen för Internationellt
Utvecklingssamarbete, fick sin utformning 1995, i och med sammanslagningen av SIDA och
de mindre organen BITS, Swedecorp, SAREC och Sandö u-centrum. Huvuddelen av det
svenska utvecklingssamarbetet är bilateralt, dvs sker med enskilda länder. Med detta avses då
inte bara staten eller regeringen utan också institutioner, organisationer och företag. Sida
ansvarar för all handläggning av det bilaterala utvecklingssamarbetet, som utgör ca två
tredjedelar av budgeten för utvecklingssamarbete (Andersson 2002).

De fyra målen formulerade i 1978 års proposition är gällande än idag, men har utökats
med ytterligare två mål – Miljöhänsyn (1988) och jämställdhet (1996). Miljömålet ansågs
komplettera de tidigare målen och regeringen pekade på ett tydligt samband mellan de olika
målen, exempelvis att miljöförstörelse hårdast drabbar de fattiga (Stolt 1997:5). Min bild av
det svenska utvecklingssamarbetet är att man ställer sig relativt okritisk till målet om
ekonomisk tillväxt. Jag vill därför studera saken närmare och samtidigt försöka dra upp
huvudlinjerna för de alternativa synsätt på relationen mellan ekonomisk tillväxt och miljö som
finns i utvecklingsdebatten. Det finns nämligen väldigt olika uppfattningar om hur
förhållandet ekonomisk tillväxt – miljö ser ut. Den inställning som Sida och
biståndsmyndigheter i andra länder väljer att anamma, spelar stor roll för det praktiska
bistånds- och  utvecklingsarbetets utformning.



7

2 Syfte
Syftet med denna uppsats är att klargöra och kritiskt granska vilken uppfattning och
ståndpunkt om relationen och sambanden mellan ekonomisk tillväxt och miljö Sida har. Sida
valde jag därför att de kan tänkas representera svenskt bistånds- och utvecklingsarbete.
Studien är kritisk med den innebörden att jag vill granska och pröva de bakomliggande
teoretiska uppfattningar som ligger till grund för Sidas ställningstaganden och verksamheter
för att därigenom kunna påvisa möjliga brister och risker.

3 Metod och Material
Jag har valt att lägga upp mitt arbete på följande sätt. Inledningsvis vill jag visa på hur
debatten kring tillväxt och miljö har sett ut ur ett historiskt perspektiv för att därefter gå in
djupare på de olika teorier som finns om förhållandet dem emellan. Relationen mellan tillväxt
och miljö har varit föremål för en rätt så stor och diversifierad mängd teoribildning. I denna
studie har jag på grund av begränsat tidsutrymme valt att fokusera på ett par centrala skrifter
och författare. Deras försök till att skissera tillväxtdebatten kommer att nyttjas för att skapa ett
verktyg för den kritiska granskningen. Framförallt kommer jag att använda mig av de teorier
och uppfattningar som kartläggs, beskrivs och kritiseras av Stig Wandén och Kenneth
Hermele. Stig Wandén är filosof, ekonom och författare och för närvarande anställd på
Naturvårdsverket. I sin bok Miljö, livsstil och samhälle (1997) försöker han med en
systemansats bland annat ta ett samlat grepp på olika teoribildningar kring tillväxt och miljö.
Wandéns indelning i två tydliga idealståndpunkter/ -uppfattningar ligger till grund för min
systematisering av rådande teorier. Kenneth Hermeles tankegångar kring dessa frågor
kommer också att ges stort utrymme. Kenneth Hermele tillhör de debattörer som skarpast
kritiserat det utbredda paradigmet om tillväxtens godhet. Andra tongivande debattörer, vars
tankegångar studeras här är Marian Radetzki, ekonom som hävdar den ekonomiska tillväxten
som den viktigaste lösningen på våra miljöproblem, Alf Hornborg, humanekolog och
teknikkritiker, sociologen Johannes Berger och  författaren Lennart Olsen som gett sig på ett
försök att bedöma möjligheterna av en lägre tillväxt i Sverige.

Den metod som kommer att användas, för att på ett överblick- och hanterbart sätt
kunna förhålla det teoretiska och det empiriska materialet till varandra är, den av Max Weber
utvecklade metoden, som innebär ett användande av så kallade ”ideltyper”. Det innebär att
man försöker renodla olika begrepp. Idealtypen är därmed inte beskrivande i den meningen att
någon strukturlikhet, så kallad isormoti, mellan idealtypen och verkligheten eftersträvas.
Istället utmärks idealtypen av att den medvetet förstorar och överdriver vissa typiska drag hos
en företeelse och gör dem nästan övertydliga i demonstrativt syfte. Idealtyperna har därför
knappast sin motsvarighet i verkligheten, dock möjligtvis i enstaka fall. ”Kapitalismen” och
”byråkrati” är två exempel på klassiskt idealtypiska begrepp (Eliaeson 1988:216f; Svenning
2000:154). I denna uppsats är det de två begreppen ”tillväxtoptimism” och
”tillväxtpessimism” som kommer att fungera som idealtyper.

Utifrån denna skissering av befintliga ståndpunkter och teorier kommer jag att
analysera olika empiriska källor rörande Sidas ståndpunkt. Mitt empiriska material består av
tre delar. Sidas rapport Tillväxt och miljö, skriven av Thomas Sterner (2000), är ett självklart
granskningsobjekt. Sterner, som är en av de ledande miljöekonomerna i Sverige och
internationellt, har här fått i uppdrag av Sida att reflektera över sambanden mellan tillväxt och
miljö. Han försöker ge ske av att enbart redovisa hur den rådande debatten på området ser ut.
Men de egna uppfattningarna lyser tydligt igenom i kommentarer, slutsatser och val av
resonemang. Förordet är skrivet av Mats Segnestam, chef på Miljöpolicyenheten och Mario
Zejan, före detta chefsekonom på Sida. Policyskriften Sida vid sida – Ett program för global
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utveckling (Sida 2001), är likaså mycket intressant för mina frågeställningar. Skriften
innehåller även Sidas programförklaring och målen som riksdagen satt upp för Sveriges
utvecklingssamarbete. De båda texterna studeras medelst en textanalys, av typen innehållslig
idéanalys. Det centrala i en sådan analys är textens innehåll. Det innebär exempelvis att i
Sterners text belyses innebörden av de ståndpunkter som förs fram, det logiska sambandet
mellan de olika ståndpunkterna, samt vilka argument som anförs för dessa ståndpunkter. Dock
görs här ingen precis innehållslig idéanalys, av den typ som exempelvis beskrivs i Kvalitativa
studier i teori och praktik (Barbosa da Silva 1996:193ff). Jag använder mig inte av någon av
de vetenskapliga metoderna induktion eller deduktion för att pröva rimligheten eller
relevansen i ståndpunkterna. Istället låter jag dem bemötas och stå i ljuset av den kritik som
förs fram i teoridelen och ge mina egna tolkningar och reflektioner av texternas innehåll.
Dessutom förklaras och behandlas de flesta av texternas centrala begrepp och resonemang i
uppsatsens teoriavsnitt.

De två skriftliga källorna kompletteras med intervjuer med tre relevanta och
inflytelserika personer som har Sida som arbetsplats - Jan Olsson, Per Ronnås och Mats
Segnestam. Jan Olsson är chef på Policyenheten, vars uppgift är att utveckla policys
framförallt på området fattigdomsbekämpning, jämställdhet, makroekonomiska frågor och nu
på senare tid även mänskliga rättighets-frågor. En viktig uppgift är också att stå för en
helhetssyn på utvecklingsproblematiken på Sida. Per Ronnås är nuvarande chefsekonom på
Sida och har huvudsakligen ansvaret för att handha verksledningen med rådgivning i frågor
som rör ekonomi och utveckling. Ronnås har även en extern roll, som innefattar att hålla
kontakt med den forskning som sker kring nationalekonomi och utveckling, samt se till att
den förs in i Sidas organisation. På Miljöpolicyenheten där Segnestam är chef jobbar man för
att föra in tanken om hållbar utveckling i hela Sidas verksamhet och för att miljöfrågan inte
skall hanteras som en separat sektor utan istället integreras i allt arbete. Intervjuerna har
genomförts med varje person enskilt och på plats vid Sidas kontor i Stockholm. Dessutom
kunde intervjuerna underlättas genom att bandspelare användes intervjutillfället.

Istället för att läsa mellan raderna kan jag tack vare intervjuerna fylla de luckor för
förståelse som texterna lämnar efter sig, genom att ge representanterna från Sida möjligheten
att utveckla och möjligtvis modifiera det skrivna materialet. Intervjuerna ger dessutom den
möjligaste aktuella informationen. Vanligtvis brukar man skilja olika intervjumetoder åt
beroende på hur hårt styrda de är med avseende på frågor och svar. Ju fastare och i förväg
planerade frågorna och svarsalternativen är, desto mer strukturerad är intervjun. En så kallad
fri och ostrukturerad intervju däremot innebär att intervjuaren endast styrs av en grov
uppfattning av vilka frågor han bör beröra och att svararen har full frihet att formulera sina
svar. I denna studie används en intervjuform som ligger närmast åt det ostrukturerade hållet.
Frågorna eller närmare bestämt diskussionspunkterna är bara delvis i förväg fastställda och
beroende på hur intervjun utvecklas så ställs olika följdfrågor. En fördel med en sådan
intervju är att okända eller förbisedda aspekter och oväntad information uppmärksammas.
Dessutom tillåts svararens subjektiva intryck och värderingar komma fram. Det kan vara
ytterst intressant information, men samtidigt är det mycket viktigt att i uppsatsen klargöra vad
som är svararens egna subjektiva inställning (Ekholm & Fransson 1984:12f). Därför kommer
det, genom noggranna hänvisningar, tydligt att framgå var citat och referat har sitt upphov.
För läsvänlighetens skull används följande förkortningar: Jan Olsson (JO), Per Ronnås (PR)
och Mats Segnestam (MS). För att undvika felcitering och misstolkning har de intervjuade
personerna givits möjlighet att i efterhand kommentera och rätta till felaktigheter i det
använda intervjumaterialet.

Med detta material som just beskrivits anser jag mig få ett gott underlag för att finna de
centrala tankegångarna kring tillväxt och miljö hos Sida.
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Jag har valt att fokusera på utvecklingssamarbetet med tredje världen och lämnat
Central- och Östeuropasamarbetet åt sidan. Det är möjligt att resultatet hade sett annorlunda i
studie där de inkluderats men jag antar att det i sådana fall är skillnader på detaljplanet.
Helheten är den samma.

4 Teorier om tillväxt och miljö

4.1 Tillväxtdebattens historia
För att få en större förståelse för varför tillväxtdebatten ser ut som den gör idag har jag valt att
inledningsvis ge en kort bakgrund och beskriva dess framväxt.

Diskussioner om gränser för tillväxt har förekommit ända sedan de klassiska
ekonomernas tid i början på 1800-talet. Kan det vara så att naturen sätter gränser för hur
mycket mänskligheten och dess aktiviteter kan expandera? Den mest namnkunnige kritikern,
och som var först med uppmärksamma frågan, var engelsmannen Thomas Malthus som i sin
Essay on the Principle of Population (1798) målade upp bilden av en annalkande katastrof om
befolkningstillväxten skulle få fortgå oavbruten. Orsaken var, menade han, att utvecklingen
inom vetenskap och teknik inte var tillräckligt snabb. Befolkningsökningen ökade
exponentiellt (med ränta) medan livsmedelsproduktion bara kunde öka aritmetiskt (med
samma mängd varje år). Detta skulle innebära att vi så småningom når tillväxtens gränser, då
naturresurserna inte är tillräckliga för mänsklighetens överlevnad. Ett flertal av de samtida
ekonomerna var överens med Malthus i denna fråga, David Ricardo och John Stuart Mill för
att nämna några, även om argumenten därför varierade något. 1800-talets debatt präglades
alltså av en pessimistisk syn på tillväxtfrågan (Hermele 1995:19f).

Det är egentligen först i och med efterkrigstidens framtidsoptimism som
nationalekonomer i gemen börjar omfatta tanken att tillväxten inte har några gränser (Hermele
1995: 21). Efter andra världskriget och 25 år framåt hade västvärlden en historiskt unik
ekonomisk tillväxt, till följd av den accelererande industrialiseringen av produktionen i
kombination med det kapitalistiska samhällssystemet. Aldrig tidigare hade den ekonomiska
tillväxten varit så hög under en så lång tidsperiod (Berger 1994:772). Detta ledde till att
Malthus tankegångar hamnade i skuggan fram till början på 70-talet. Miljöfrågans framväxt
och oljekrisen gav dem dock nytt liv. 1972 kom att bli ett helomvändningens år. Rom-klubben
framförde Tillväxtens gränser, en rapport författad av en grupp forskare. Slutsatserna i denna
var att gränserna för tillväxten kommer att korsas någon gång inom de närmaste hundra åren
om de nuvarande tillväxttendenserna i befolkning, industriproduktion, föroreningar,
livsmedelsproduktion och uttömning av naturtillgångar får fortsätta obehindrat. Följden blir
en plötslig och okontrollerbar nedgång både i befolkning och industriell kapacitet.
Romklubben råder därför till en radikalt förändrad livsstil för att komma till ett
jämviktstillstånd i världen (Hermele 1995:22f). Snarlika slutsatser dras också i den i
tidskriften The Ecologist publicerade artikeln ’A blueprint for survival’(1972), som förordar
en övergång till en grön småskalighetsekonomi(Wandén 1997:116ff). Samma år hölls även
FNs första miljökonferens, i Stockholm. Att miljöfrågan kommit upp på den politiska
dagordningen och att den ekonomiska tillväxtens och industrialiseringens effekter börjat att
synliggöras fick politiker att inta en något mer granskande och skeptisk syn på den
ekonomiska tillväxten, men konferensens slutdokument kommer ändock till slutsatsen att den
kan förenas med målet om en god miljö (Hermele 1995:30f). Detta förhållningssätt har varit
tämligen dominerande i den globala politiken sedan dess och kan härledas ur begrepp som
’hållbar utveckling’ och ’ekologisk modernisering’, varav det första är huvudbudskapet i
Brundtlandrapporten (1987) och Riokonferensen (1992) och det andra ett analytiskt begrepp
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som framför allt hör hemma i den akademiska världen. De innefattar en uppfattning om att en
hög ekonomisk tillväxt i såväl i-länder som u-länder samt ny teknik skall kunna rädda oss från
de hotande miljökatastroferna (Hermele 1995:31; Hornborg 2000:049).

4.2 Analytiska utgångspunkter
Det råder i dagsläget en rätt så stor enighet om att dagens sociala system, samhället och dess
aktiviteter, inte ryms inom vad naturen tål och att förändringar måste till. Enligt
världsbankens beräkningar kommer världens sammanlagda bruttonationalprodukt att stiga
från 20 trillioner USD (US-dollars) 1990 till 69 trillioner USD 2030. Om världens
utsläppsnivåer skulle hålla jämna steg och följa samma utveckling så skulle vi utan tvekan
råka ut för ohyggliga konsekvenser i form av miljöförstörelse (Berger 1994:773). Hur vi skall
förändra det sociala systemet och skapa en hållbar utveckling råder det inte samma enighet
om.  Vilka förändringar måste till för att anpassa människans ekonomiska aktiviteter till vad
naturen tål? På det stora hela och något förenklat kan vi  enligt Stig Wandén urskilja två
huvudfåror. Han kallar dem typåsikter och beskriver dem så här:

1. Vi kan behålla och bygga vidare på det moderna industrisamhället, men vi bör ändra dess
regler så att det i sin helhet fungerar bättre och mer effektivt. Det gäller särskilt att skapa ny
miljövänlig teknik och mer rationella  ekonomiska regler så att den fortsatta tillväxten inte
skadar miljön.
2. Vi måste ompröva industrisamhället i grunden och bör därför direkt påverka det sociala
systemets aktörer, det vill säga oss själva. Vår livsstil, våra attityder och beteenden måste
anpassas efter vad naturen kräver. Ekonomisk tillväxt är just det som skadar miljön (Wandén
1997:71).

De båda typåsikterna innebär två helt olika uppfattningar om förhållandet mellan ekonomisk
tillväxt och miljö och de uttrycker i grova drag de idealtyper som jag valt att använda mig av.
Den första skulle kunna betecknas som tillväxtoptimistisk och den andra tillväxtpessimistisk
eller ny-malthusiansk, där tillväxtoptimisten ser ekonomisk tillväxt som medlet/lösningen
medan tillväxtoptimisten anser att den är problemet. Vilken av ståndpunkterna som är mest
övertygande beror på vilken tilltro man sätter till tekniska, institutionella och
livsstilsförknippade innovationer (Berger 1994:778).

Beroende på vilken av de två typåsikterna man väljer att acceptera så kommer man till
olika slutsatser om hur det internationella biståndssamarbetet för en god miljö skall utformas.
Enligt tillväxtoptimisterna utgör miljöproblemen en effektivitetsfråga. Kan vi bara få industri
och handel att fungera så bra som möjligt så är det fullt realistiskt att en ökad ekonomisk
tillväxt, snabb utveckling och en frisk natur är förenliga. Tillväxtpessimisterna, å andra sidan,
ser på miljöproblemen som en fråga om skalor. Det gäller att producera och konsumera
mindre för att få det mänskliga systemet att passa in och rymmas i det naturliga systemet
(Wandén 1997:114).

I de närmaste kapitlen skall jag mer detaljerat beskriva de båda ståndpunkterna och visa på
vilka argument som används för och emot dem och själv pröva rimligheten i dem. Jag börjar
med att beskriva teorierna kring tillväxt och miljö rent generellt för att därefter titta närmare
på vad de innebär för utvecklingspolitiken. Eftersom den tillväxtoptimistiska ståndpunkten
har haft en dominerande ställning i den politiska debatten de senaste decennierna kommer ett
belysande och granskande av den ges något större utrymme än den tillväxtpessimistiska
ståndpunkten.

Det är viktigt att uppmärksamma vad uppdelningen i två så här strikta idealtyper kan
innebära för problem. För det första så är det just idealtyper. Verkligheten kan vara mer
nyanserad och komplex än den bild som här målas upp. I själva verket så kan vi urskilja en
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större mångfald och variation i de uppfattningar som finns om tillväxt och miljö. Exempelvis
finns det säkerligen argument i den tillväxtkritiska delen som en tillväxtoptimism kan
instämma i och vise versa. Fördelen med denna tudelning är att det teoretiska materialet blir
mer överskådligt och lättare kan ställas i förhållande och jämföras med det empiriska
materialet. Dessutom fungerar dessa två idealtyper i mångt och mycket som varandras
motsatser vilket bidrar än mer till åskådligheten och teoriuppfattningarnas schematisering.
Men för att inte blott stanna kvar vid den förenklade bild som idealtyperna ger och  för att
uppmärksamma läsaren på de variationer i teoriuppfattningar som finns, så kompletteras de av
beskrivningar av den kritik  och de resonemang som framförts emot dem.

4.3 Tillväxtoptimism – ekonomisk tillväxt såväl möjlig som nödvändig
Tillväxtoptimisterna anser att ekonomisk tillväxt ger resurser som i sin tur kan sättas av för att
förbättra miljön och avvärja miljöhot. För när kakan växer kan vi använda mer resurser till
miljöåtgärder och detta utan att behöva ta från någon eller något. Därmed minskar riskerna för
uppslitande naturresursförbrukande fördelningsstrider. Dessutom så är det när välståndet ökar
och vi blir rikare som vi är villiga att prioritera miljöfrågorna (Hermele 1995:78). Sådana
tankegångar finner vi hos ekonomen Marian Radetzki, en av de mest framträdande
tillväxtförespråkarna i Sverige. I sin bok Tillväxt och miljö (1990) redogör han för sina idéer
om förhållandet mellan ekonomisk tillväxt och miljö. Han kommer till slutsatsen att den
värsta miljöförstöringen äger rum i de fattigaste länderna och att miljökvaliteten förbättras i
takt med att ekonomin växer. Dessutom uppmuntrar miljöpolitiken i de rika länderna
utvecklingen av miljöteknik (Radetzki 1990:21, 46). En del miljöproblem blir, generellt sett,
allt mer avhjälpta i takt med att den ekonomiska tillväxten ökar. Exempel på sådana problem
är partikelhalten i stadsluft och bristfälliga sanitära förhållanden, vilka brukar kunna lösas i de
rikare länderna. Andra miljöproblem innefattar en slags tröskeleffekt där miljöskadan
inledningsvis förvärras för att vid en tillräckligt hög nivå av tillväxt gradvis åter minska.
Radetzki och många tillväxtoptimister med honom brukar bevisa sin tes med hjälp av en figur
som kallas upp-och nervända U-kurvan eller Kuznets-kurvan efter den amerikanske
ekonomen Simon Kuznets (Wandén 1997:81f):

Fig. 1. Kuznets-kurva. Visar sambandet mellan inkomstnivå och miljöbelastning (Radetzki 1990:34).

Den upp-och-nervända U-kurvan sägs vara ett vetenskapligt fastställt samband mellan
inkomstnivå och miljöbelastning (Hermele 1995:96f). Problemen med skogsavverkning och
utsläpp av svavel, kväveoxider och tungmetaller har bevisligen kunnat motverkas i enlighet
med Kuznets-kurvan. I dessa miljöfrågor skulle vi kunna placera u-länderna i kurvans
inledning, öststaterna på kurvans topp och i-länderna i nerförsbacke. Det är först när ett land

Miljöskador

BNP/capita
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uppnått ett högt ekonomiskt välstånd som det har råd att investera i miljövänlig teknik
(Hermele 1995:88, Wandén 1997:81ff).

En uppmärksammad del i de mest tillväxtoptimistiska teorierna är vad som brukar kallas
’utbytbarhet’ eller ’gottgörelse’. Denna idé har vunnit starkt gehör under senare år i och med
att den nyliberala politiken brett ut sig. Den innebär en uppfattning om att det är ointressant
att de naturliga resurserna förstörs i samband med att den ekonomiska tillväxten stegras om
värdet av de skapade produkterna är större:

’kommande generationer ärver också andra delar av nationalförmögenheten [än naturen] såsom
skolsystem, sjukvård etc som rimligen också bidrar till välfärden (Bengt Kriström, citerad i
Hermele 1995:105f).

4.4 Tillväxtens innehåll
De flesta debattörer är dock inte lika ohämmat positiva till den ekonomiska tillväxten som
Radetzki utan ser istället att det är tillväxtens innehåll som är det centrala. Det handlar dock
fortfarande om en optimistisk inställning till tillväxt. Tillväxten kan vara skadlig, men det
finns goda möjligheter att göra den miljövänlig. Framförallt är det två delstrategier som lyfts
fram – en ökning av produktionen genom ökad effektivisering skapad av den tekniska och
vetenskapliga utveckling samt att denna ökning består av varor och tjänster vilka inte sliter på
miljön (Hermele 1995:80).

4.4.1 Tilltro till teknik och vetenskap
Hermele beskriver de tankegångar som ligger till grund för den första delstrategin. Eftersom
all ekonomisk aktivitet till syvende och sist hämtar sina resurser ur naturen kan
samhällssystemet aldrig sägas stå oberoende av det naturliga systemet och det utrymme som
det ger. Miljövårdens uppgift kan i mångt och mycket sägas handla om att få
samhällssystemet att inte gå utanför de gränser som naturen sätter upp. Det är genom ett
anammande av resurssnåla produktionsmetoder och teknik som inte smutsar ned som dessa
mål skall uppfyllas. Fortsatt ekonomisk tillväxt är fullt möjlig i kombination med en sådan
teknikutveckling. Möjligheterna till teknisk utveckling, ersättning av knappa råvaror,
förskjutningar av konsumtionsmönstren och att finna nya fyndigheter är nämligen näst intill
oändliga. Och även om brist på någon råvara skulle uppstå, så ersätts den lätt med något
annat. Mänsklighetens uppfinningsrikedom kommer att ge oss nya renare energikällor och
substitut för sinande råvaror. Där finns alltså ingen anledning att hoppa av det pågående
moderniseringsprojektet (Hermele 1995:24ff).

I dag vet vi att om alla nu levande människor skall ha rätt till samma förbrukning av
resurser så räcker jorden bara till en tiondel av befolkningen. Alltså behöver vi vid oförändrad
konsumtion minska resursåtgången med 10 gånger eller med faktor 10. Det klarar vi, enligt
tillväxtoptimisterna. utan att minska på vår levnadsstandard. Amory Lovins, Hunter Lovins
och Ernst Ulrich von Weizsäcker har tillsammans skrivit boken Factor Four där de förordar
ett mål om att effektivisera användningen av material och energi med en faktor fyra på kort
sikt och en faktor 10 på längre sikt. Detta är ett koncept som EU tagit fasta på i sitt förslag om
ökad ekoeffektivitet (Olsen 2002:33f; Ahlgren Börje 1997).

Mycket av miljövårdens framgångar hittills i Sverige och andra västländer beror just
på att ny teknik lett till effektivitetsvinster i resursutnyttjandet. Det har gått att framställa lika
mycket varor som tidigare, men med mindre miljöfarlig produktionsteknik och avfallsteknik.
Och vi har kunnat konsumera andra produkter än tidigare, men som har varit lika bra men mer
miljövänliga. Därtill kommer att det i vissa fall har gått att öka trycket på miljön, utan att
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förorsaka den någon skada. Dess självläkande och assimilerande förmåga har gjort att något
kritisk gränsvärde för arters och ekosystems överlevnad inte passerats. De senaste
decenniernas lyckade minskningar av en rad olika utsläpp brukar fungera som bevis för att
tillväxten är förenlig med en god miljö (Wandén 1997:79, 87).

4.4.2 Miljövaror, miljötjänster och det postindustriella samhället
Tillväxtoptimisten framhåller att den tillväxt som sker bör bestå av sådana varor och tjänster
som används just för att rena miljön, exempelvis investeringar i kollektivtrafik, anläggningar
för avloppsrening och miljövänliga värmepannor etc. (Hermele 1995:81)

Tillväxt och teknologisk utveckling möjliggör dessutom så att människan kan skapa
mikromiljöer som är bättre anpassade till människans behov och som besparar oss från att
slita på ”makromiljön”. Upprättandet av simbassänger innebär att badstränderna inte
exploateras. Anläggandet av fiskfarmer och plantager besparar oss från att utarma de vilda
fiskbestånden och avverka regnskogen (Radetzki 1990:52ff).

Marian Radetzki pekar på det faktum att intensiteten i miljöförstöringen hos de rika
länderna minskat i och med den ökade ekonomiska tillväxten. Den mängd naturresurser som
går åt för att generera en enhet BNP minskar för varje nivåhöjning av BNP per capita. Detta
beror på att basmaterialintensiva aktiviteter till stor del ersätts med serviceaktiviteter till följd
av en ökad tillväxt (Radetzki 1990:32). Produktionen från industri, skogs- och jordbruk
minskar sin andel av BNP medan dess ”mjuka” delar, vård, utbildning, kultur och allehanda
tjänster, utökas. Vi kan således göra en skillnad på olika former av tillväxt, där den ”goda”
formen tenderar att ta över vid ökad tillväxt. Man talar om en strukturell förvandling, på vissa
håll även om ett postindustriellt samhälle. Industrisamhället har blivit ett kunskaps- och
tjänstesamhälle, ett samhälle vars tillväxt kräver allt mindre resurser i form av energi och
råvaror. Följaktligen har sambandet mellan ’produktion och konsumtion’ och den yttre miljön
försvagats. Den mjuka formen står idag för mer än två tredjedelar av de utvecklade ländernas
tillväxt (Hermele 1995:91ff).

4.5 Tillväxtkritik
Tanken att ekonomisk tillväxt ger oss resurser som vi sedan kan använda för att ta hand om
miljön har utsatts för en del kritik. Kenneth Hermele menar att dess anhängare verkar sakna
förståelse för eller blundar för termodynamikens grundlagar, vilka är bestämmande för hur
naturen fungerar. Termodynamikens första lag säger oss att energi och materia kan omvandlas
men aldrig förstöras, dvs den klassiska devisen om att ingenting försvinner, allt finns kvar.
Därför kan filter eller annan uppsamlingsteknik aldrig bli någon slutgiltig lösning på
resursförbrukningens negativa konsekvenser. Kort sagt, problemen finns kvar fast någon
annanstans i någon annan form, exempelvis i reningsverkens rötslam eller i skorstenarnas
filter. Naturligtvis är det bättre att gifterna ligger där än i vårt vatten och vår luft. Men
termodynamikens andra lag om den ökande entropin skvallrar om riskerna. Ett system som
inte tillförs ny energi förlorar efterhand sin ordning och struktur. Konsekvenserna av det blir
att vi får allt svårare att ta hand om de ökande mängder avfall, sopor, gifter och utsläpp som
resursförbrukningen innebär. Allt sprids så småningom. Våra soptippar läcker ut växthusgaser
och urlakas på gifter som kontaminerar grundvattnet (Hermele 1995:82f).

Även den upp-och-nervända U-kurvan har väckt ett visst missnöje, dock inte på grund
av att det hävdade sambandet mellan BNP/person och miljöförstöring på något sätt skulle
vara falskt. Det är snarare användandet av kurvan som varit och är allt för missvisande. Även
om sambandet gäller för en del av miljöproblemen så är det långt från alla som följer dess
mönster (Barrett and Graddy 2000:433). Det vittnar de höga och växande utsläppen av
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koldioxid och sopbergen i den rika delen av världen om (Hermele 1995:98). Dessutom visar
bl.a. Resurseffektivitetsutredningen i sitt betänkande Effektiv användning av naturresurser
(SOU 2001:2) att volymeffekten av stigande inkomster i Sverige varit starkast, dvs. att
resurseffektiviseringen som kurvan påvisar mer än väl ätits upp av ökande konsumtion.
Råvaruförbrukningen per producerad enhet i Sverige har ungefär halverats sedan mitten på
1950-talet, men samtidigt har produktionsvolymen i näringslivet mer än tredubblats (i Olsen
2002:36).

Idén om utbytbarhet anses av kritikerna besitta brister i logik. Det av människan
skapade kan inte i all oändlighet ersätta vad naturen har att erbjuda eftersom det naturliga
kapitalet är basen i all mänsklig verksamhet. Herman Daly som tillhör de mest kritiska i
denna fråga anser att  det är bristen på naturkapital som utgör den största begränsningen för de
mänskliga samhällenas utveckling, inte det mänskliga kapitalet (Hermele 1995:106f). Och
ytterligare svårigheter uppstår när de olika delarna skall värderas. Det är allmänt erkänt, även
bland ekonomer, att vissa av de följder som den ekonomiska tillväxten förorsakar är utan
möjlighet till återställande. Att arter försvinner och ekosystem utrotas är sådana händelser
som brukar betecknas som irreversibla, oåterkalleliga. Hur skall vi på ett rationellt sätt kunna
värdera och ersätta/gottgöra förlusten av livsuppehållande system, arter, estetik mm? frågar
sig Hermele (Hermele 1995:108ff).

De tillväxtoptimistiska ekonomerna anklagas också för att besitta bristande kunskaper i
ekologi. Det är deras förkärlek för att mäta i relativa tal som kritikerna vänder sig mot. Det är
ointressant om utsläppen per producerad enhet eller BNP/krona minskar om det samtidigt är
så att de totala utsläppen ökar. För de flesta ämnen, exempelvis tungmetaller och olika gifter,
finns en s.k. ackumuleringseffekt, vilket innebär att det tar relativt lång tid, om någonsin, för
dem att brytas ner och oskadliggöras. Följaktligen kan även en mycket liten tillförsel av
skadliga ämnen höja den totala mängden i naturen, med svårförutsägbara konsekvenser för
människans och miljöns hälsa. Det råder nämligen stor osäkerhet om var, när och hur olika
ekologiska systems tröskeleffekter uppstår. En liten förändring i människans ekonomiska
aktiviteter kan få stora och ibland irreversibla konsekvenser i det naturliga systemet.
Effektiviseringar och en ökad andel tjänster kan säkerligen minska den relativa
miljöbelastningen, men så länge den totala miljöbelastningen är fortsatt hög eller ökar så
kvarstår också riskerna för miljöförstörelse (Hermele 1995:111ff). I dagsläget ökar i många
fall omsättningen i samhället snabbare än de vinster som görs genom olika former av
effektiviseringar. Ett exempel på detta är växthusproblematiken. Trots åtskilliga framsteg, vad
gäller förnyelsebara energikällor, energieffektiviseringar, miljövänligare transporter m.m. så
ökar de globala utsläppen av koldioxid. Det kommer bland annat FNs miljöprogram fram till i
sin rapport 10 years after Rio: the UNEP assessment (UNEP 2002).

Dessutom bör vi vara något försiktiga med att förlita oss på tekniken, menar kritikerna.
Säkerligen finns det inom teknikutvecklingen både stor potential och stora möjligheter till
framsteg till godo för hanteringen av miljöproblemen, men vi bör uppmärksamma
teknikutvecklingens oförutsägbarhet. När och inom vilka områden som framstegen kommer
att ske är tämligen vanskligt att förutspå. Därför är det olämpligt med en alltför hårdnackad
tilltro till tekniken som lösningen på alla våra miljöproblem (Wandén 1997:91). Dessutom
räcker det inte att den bästa tekniken finns om det som i dagsläget mest handlar om
experiment i mycket liten skala. Vägen till kommersiell lansering kan vara både lång och
krokig. För att snabbt få ny teknik införd och använd i stor skala krävs mycket kraftiga
styrmedel, inte minst ekonomiska. Erfarenheten visar att det här finns begränsningar i vad
som är politiskt möjligt (Olsen 2002:244f).

Hermele ställer sig även klart kritisk till idén om en tillväxt bestående av enbart
miljövaror och -tjänster, som han anser ingår i ett slags cirkelresonemang:



15

Om tillväxten är god för att den gör det möjligt att rena miljön…eller att skydda
miljön…accepterar vi ständig tillväxt för att det alltid finns behov av renande och skyddande
åtgärder. Alltså förutsätter ’god tillväxt’ att det finns miljöproblem, för annars behöver man ju
inte rena/skydda miljön (Hermele 1995:81f).

Mot uppfattningen om det gröna tjänstesamhället ställer sig Hermele skeptisk och får medhåll
av den amerikanske ekonomiprofessorn Herman Daly. De vill slå hål på föreställningen om
tjänstesamhällets möjligheter till oändlig tillväxt. Övergången till tjänstesamhälle betyder inte
att all resursförbrukning och miljöpåverkan upphör. Även tjänstesamhället och dess aktiviteter
kräver insatser i form av olika naturresurser och hindras därför av absoluta gränser i form av
ytor som inte räcker till, tid som inte finns och miljöproblem som ökar i omfattning, såsom
energiförbrukning och koldioxidutsläpp (Hermele 1995:94). Det kan illustreras av att
transportvolymerna i EU hela tiden ökar och transporterna spelar en central roll för turismen,
som är på väg att bli den största tjänstesektorn inom EU (Olsen 2002:42f) .

Hermele pekar på att den nämnda strukturomvandlingen i i-länderna, mot att en större
del av deras BNP består av service, tjänster och olika former av informationsutbyte, inte
betyder att det där konsumeras mindre materiella produkter.  Skillnaden ligger istället i att
produkterna nu tillverkas någon annanstans och att miljöförstörelsen  i sådana fall snarare
förvärrats med hänsyn till den upp-och-nervända u-kurvan:

…då finns ju problemet kvar, ja det har förmodligen förvärrats eftersom utsläppsnivån per
producerad enhet kan förväntas vara högre i mindre rika länder…(Hermele 1995:93)

Alf Hornborg noterar också ett sådant mönster och uttalar samtidigt en tydlig skepsis
gentemot teknikoptismen hos tillväxtvänner. Han betvivlar till och med att den förändring i
teknikanvändning som industrialiseringen innebär överhuvudtaget lett till någon besparing av
tids- och rumsresurser (dvs naturresurser). Användning av resurserna har istället förskjutits i
tid och rum. Således har nyttjandet av  naturresurser i de industrialiserade länderna, enligt
detta resonemang, istället beslagtagits från länder i tredje världen och från kommande
generationer:

Genom att i snabb takt förbruka begränsade lagerresurser hade man börjat kolonisera framtiden.
Den teknologiskt utvidgade handlingsfriheten i industriländerna innebar en expropriering av
handlingsfrihet från kommande generationer såväl som från den samtida periferin (Hornborg
2000:056ff).

Ur dessa tankegångar kan vi spåra frågor som handlar om olika länders rättmätiga del av det
utrymme jorden har att erbjuda. Vad kommer att hända om/när de fattigare länderna
industrialiseras och gör anspråk på en större del av detta utrymme?

4.6 Tillväxt i I-världen och ett rättvist miljöutrymme
Sätter vi de tillväxtoptimistiska teorierna kring tillväxt och miljö i ett utvecklingsperspektiv så
blir inte bara de fattigare ländernas utveckling intressant utan även den i i-världen bör
studeras; detta eftersom ett flertal av de allvarligaste miljöfrågorna är av global natur. De
flesta länder berörs av dem vare sig de vill det eller ej.

Tittar vi närmare på den upp-och-nervända u-kurvan och drar den till sin spets kommer
vi till ganska anmärkningsvärda slutsatser. Medan i-länderna befinner sig i kurvans
nerförsbacke (minskad miljöförstörelse) hittar vi u-länderna, med ett fåtal undantag (fr.a. olje-
länder och skatteparadis), i kurvans uppförsbacke (ökande miljöförstörelse). Den logiska
följden av detta faktum blir att en ökad tillväxt i i-länderna ger en minskande miljöförstörelse,
relativt sett, medan en ökande tillväxt i u-länderna är av ondo eftersom den ökar
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miljöförstörelsen (Hermele 1995:98). Kan ett sådant tänkesätt rättfärdigas? Länder som Kina
och Indien väntas stå för uppemot 40% av jordens befolkning inom kort. En industrialisering
och vitalisering av den ekonomiska tillväxten, enligt den västerländsk modellen, i dessa
länder kan komma att innebära miljökatastrofer av den större modellen. Framförallt är det
ökade utsläpp från industri, energiproduktion och transporter som hotar (Wandén 1997:89).
Johannes Berger menar att det är just problemen med utsläpp och då framförallt växthusgaser
som utgör de allvarligaste gränserna till ekonomisk tillväxt (Berger 1994:777). Ytterligare
tankeväckande exempel som ges är frågan om vad som händer om och när kineser och indier
börjar konsumera varor och tjänster i samma utsträckning som länderna i västvärlden. Kina
har idag en bil på tusen invånare, men USA 570 st. Dessutom kommer det redan hårt ansatta
jordbruket att bli än mer belastat. I dagsläget lever mer än en miljard människor kring eller
under svältgränsen. En ökad livsmedelproduktion riskerar hota naturens hälsa allvarligt. En
omfattande industrialisering och intensifiering av tredje världens jordbruk kommer att ge stora
negativa konsekvenser på ekosystem. Bland annat kan grundvatten komma att sina och mark
försaltas (Wandén 1997:84f).

Samtidigt kan inte u-ländernas krav på ökad ekonomisk tillväxt ses som annat än
berättigade, särskilt inte om vi väljer att erkänna tankegångarna om ”rättvist miljöutrymme”.
Begreppet som först introducerades av Nederländska Jordens Vänner i samband med
Riokonferensen 1992 har senare utvecklats bl.a. av Miljöförbundet Jordens Vänner (MJV) i
Sverige i Ställ Om för Rättvist Miljöutrymme (1997). Rättvist miljöutrymme innebär, enligt
studien, den mängd resurser som kan användas för ett lands befolkning, utan att tvinga andra
människor i världen, nu och i framtiden, att nöja sig med mindre. Varje person har rätt till
samma mängd miljöutrymme per person. Det innebär dock inte att alla nödvändigtvis måste
konsumera exakt lika mycket av varje enskild naturresurs. Däremot ska alla människors ha
rätt att få rimliga materiella behov tillgodosedda (MJV 1997:7).

Avkastningen inom världsekonomin har ökat från 31 biljoner dollar 1990 till 42
biljoner dollar år 2000. Det ska jämföras med att den totala världsekonomiska avkastningen
endast var 6,3 biljoner dollar 1950. År 2000 ökade världsekonomins årliga tillväxttakt till 4,7
procent, den högsta under det senaste årtiondet. Men trots de senaste decenniernas tillväxt och
betydande framsteg inom hälsa och utbildning i många utvecklingsländer, var antalet
människor som överlevde på mindre än en dollar i inkomst per dag (Världsbankens mått för
absolut fattigdom) 1,2 miljarder 1998. Det är en nästintill obefintlig förändring sedan 1990.
Inte heller har klyftorna mellan rika och fattiga minskat; de har snarare blivit större. Det kan
illustreras med flera olika exempel. Bruttonationalprodukten per person sträcker sig från 32
350 dollar i Japan till 4 630 dollar i Brasilien, 2260 i Ryssland och endast 440 dollar i Indien
(Flavin 2001:13ff). Idag svarar tjugo procent av jordens befolkning, däribland vi svenskar, för
över åttio procent av förbrukningen av naturresurser och miljö (Olsen 2002:19f).
Industriländerna förfogar över merparten av världens bilar och flygplan och förbrukar
följaktligen en oproportionerligt stor andel av de globala bränsleresurserna (se figur 2):
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Figur 2. Energiförbrukning och folkmängd i världen fördelat på regioner (Sheehan 2001:128).

Christopher Flavin från Worldwatch Intitute talar därför om ett ”skenbart överflöd”. Trots den
stora produktionen globalt av varor och tjänster, som dessutom ökar och som gott och väl
skulle räcka till att ge hela jordens befolkning grundläggande livsförnödenheter såsom mat,
rent vatten och hälso- och sjukvård, så har inte klyftorna eller antalet fattiga minskat
nämnvärt. Resurserna är inte rättvist fördelade (Flavin 2001:13ff).

Många debattörer skulle nog kunna hålla med om att idéer om rättvisa miljöutrymmen,
eller liknande, är rimliga. Den springande frågan blir därför huruvida det idag, i den
begränsade verklighet vi lever i, erbjuds utrymme för en utveckling a la västerländsk i de
fattigare delarna av världen. Eller är det möjligtvis så att de eventuella gränserna för tillväxten
redan är överskridna och att den rikare delen av världen måste minska sina ekonomiska
aktiviteter, strypa tillväxten och bereda plats för övriga länder?

Kenneth Hermele, liksom Hornborg, pekar på konflikten som finns kring de
begränsade ytorna på detta vårt enda jordklot.  Enligt dem lägger i-ländernas livsstil under sig
ytor utöver sitt berättigade utrymme. Dessa ytor (tids- och rumsresurser) tillskansar man sig
från de som inte kan göra anspråk på lika stora ytor, från kommande generationer, länder i
tredje världen och till och med från själva naturen. Därmed tillfogar Hermele
utvecklingsdebatten ett ekocentriskt synsätt, där även naturen skall ges vissa rättigheter
(Hermele 1995:65f).

Tillväxtoptimister anser dock att u-länderna kan gå från jordbruk till industri utan att
för den skull upprepa den västerländska utvecklingen med miljöförstörelse. Skillnaden mellan
när i-världen industrialiserades och dagens situation är att nu finns där en teknik som är långt
mycket mer miljövänlig än den var då. Wandén ställer sig dock tveksam till möjligheten för
ett sådant förlopp. Det skulle nämligen fordras mycket stora utbildningsinsatser för att få all
teknik accepterad och tillämpad i u-länderna. Det kan ta mycket lång tid för att få acceptans
att kunna ändra ett u-lands tekniska och industriella kultur och innan man lyckats med det kan
den ekologiska katastrofen redan vara ett faktum (Wandén 1997:92). Wandén tror dessutom
inte heller att en storskalig övergång från fossila bränslen till biobränslen är praktiskt
genomförbar inom en rimlig tid (Wandén 1997:84).
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4.7 Tillväxtpessimism - en radikal livsstilsförändring
Studiens andra idealtyp är tillväxtpessimism, som i grova drag är tillväxtoptimismens motsats.

De är dock ense om att klyftorna på jorden är ohållbara och skapar grogrunden för
olika fördelningsstrider och –konflikter. Men till skillnad från tillväxtoptimisten så menar
tillväxtpessimisten att en omfördelning av befintliga resurser, det vill säga en rättvis
fördelning av det gemensamma utrymmet, resurser i såväl tid som rum, är helt och hållet
nödvändig och en långt mer lämplig lösning på fattigdomsproblematiken än att istället försöka
göra kakan större (Hermele 1995:53).

Tillväxtpessimister anser att tillväxoptimisterna missförstått vad som är det egentliga
problemet. Enligt dem är miljöhoten i första hand inte en fråga om effektivitetsproblem, utan
istället ett skalproblem. Tillväxtpessimism är dock inte lika med teknikfientlighet. Skillnaden
handlar snarare om att tillväxtpessimisterna inte anser teknikutvecklingen vara tillräcklig.
Självfallet kan stora effektivitetsvinster göras genom anammande av mer kretsloppsanpassade
tekniker och metoder. Men det räcker inte att förbrukningen av energi och fysiska resurser per
enhet av BNP minskar, i takt med att BNP ökar, om den inte samtidigt minskar i absoluta tal.
Annars kvarstår hoten om ökad och oåterkallelig miljöförstörelse. Enligt Wandén finns det
inget som pekar på att en sådan teknikutveckling skulle vara möjlig inom en överskådlig
framtid (Wandén 1997:88f).

Vi måste följaktligen vara beredda att istället minska på skalan i samhällsekonomin,
åtminstone vi i den rika delen av världen.  Det är ofrånkomligt att både i-länder och u-länder
måste avstå från alltför hög materiell konsumtion. För att samhället skall kunna bli ett
termodynamiskt och ekologiskt välfungerande system måste flödet av energi och råvaror bli
mindre och röra sig i ett kretslopp mellan samhälle och natur (Wandén 1997:97, 118). Många
av de tillväxtpessimistiska debattörerna betonar vikten av en radikal förändring av den
västerländska livsstilen. En global utvidgning av i-ländernas konsumtionsmönster skulle
enligt tidigare resonemang vara totalt förödande. Förutsatt att målet om fortsatt modernisering
skall vara möjligt att upprätthålla så krävs radikala förändringar. Det behövs en nyordning i
rådande politik, program och institutioner  med syfte att ge incitamenten för mindre
resursförbrukande beteenden (Berger 1994:775). Ämnesomsättningen måste bli lägre.
Minskningens omfattning är dock inte helt lätt att beräkna. Huruvida det handlar om en
allmänt minskad ökning av den ekonomiska tillväxten, en nolltillväxt eller en absolut
minskning av den totala BNPn står däremot oklart.

4.8 Kritik mot radikal förändring
De som hellre vill effektivisera industrisamhället med bättre teknik och ekonomisk tillväxt
brukar hävda att samhället är betydligt svårare att förändra i grunden. Medan de
tillväxtoptmistiska slutsatserna är lättast för politiker att till sig och bättre passar in i det
rådande samhället, är det tillväxtpessimistiska alternativet mer visionärt till sin karaktär
(Wandén 1997:140f).  Det har inte kunnat prövas i samma utsträckning. Ekonomisk tillväxt
däremot har bevisligen kunnat skapa en effektivare teknik, som både minskar på
resursförbrukningen och utsläppen. De samhällsekonomiska konsekvenserna och
genomförbarheten av en minskad tillväxt och livsstilsförändring, särskilt i u-länderna är högst
oklar. Ett otal frågor består obesvarade: Hur skall det gå med den materiella välfärden och
sysselsättningen i i-världen? Och framförallt hur skall lågkonsumtion och begränsad tillväxt
kunna råda bot på fattigdomen i tredje världen? Svält, massarbetslöshet, låg materiell
levnadsstandard och sjukdom är bara några exempel på fattigdomens verkningar. Dessutom
kan en långsammare teknisk utveckling och högre befolkningsökning innebära ytterligare
förödande miljöförstörelse, i form av skogsavverkning, markförstöring och överutnyttjande av
grundvattnet (Wandén 1997:119).
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4.8.1 Befolkningsproblematiken
Befolkningsproblematiken brukar vara central i debatten om tillväxt och miljö och den brukar
användas av både tillväxtoptimister och tillväxtpessimister, men i synnerhet av de
förstnämnda, för att styrka sin ståndpunkt.

Idag befolkas jorden av över 6 miljarder människor. Det är en 50 procentig ökning
sedan 1970 (Brown, Lester R. 2001:77). En fortsatt ökning av samma magnitud skulle ge
förödande konsekvenser för naturen och riskera att undergräva grundvalarna för människans
överlevnad. Befolkningsproblematiken är på intet sätt ny. Redan på Malthus tid var det ett
omdiskuterat ämne. Befolkningsfrågan problematiseras även i paret Ehrlich bok The
Population Explosions (1990). Där presenteras för första gången en enkel formel för att
beskriva relationen mellan miljöpåverkan (M), befolkningsmängd, capitas (B) och
bruttonationalprodukten (beskriven i Wandén 1997:89f):

Miljöpåverkan M = B ?  BNP/B ?  M/BNP

Detta innebär att miljöpåverkan är beroende på kombinationen av ökningen av folkmängden
och den materiella levnadsstandarden per capita samt teknisk effektivitet i produktion och
konsumtion. Här kan vi på ett enkelt och tydligt vis urskilja de olika idealtyperna. Medan
tillväxtpessimisterna vill minska skalan på BNP/capita och istället fördela den mer jämlikt vill
tillväxtoptimisterna sänka ämnesomsättningen genom teknikutveckling (M/BNP) och
samtidigt minska befolkningstillväxten. Det är nämligen ett relativt klarlagt faktum att
befolkningen tenderar att öka i fattigare länder.(Wandén 1997:119) Under perioden 1990-
2030 beräknas jordens befolkning sannolikt öka med 3,7 miljarder och 95 procent av denna
ökning kommer att ske i de fattigare länderna (Berger 1994:773). En nedtrappning av den
ekonomisk tillväxten riskerar därför att medföra att befolkningstillväxten i u-länderna
fortsätter expandera i allt högre takt, med de förödande konsekvenser som beskrivits i
föregående kapitel.

4.9 Sammanfattande ord
Tillväxtoptimismen bygger alltså på tanken om tillväxt och miljö som ett win-win
förhållande. En hög ekonomisk tillväxt och industriell aktivitet kan mycket väl förenas med
målet om en god miljö. Vi kan behålla och bygga ut det moderna industrisamhället så att det
fungerar bättre (Wandén 1997:86). Några radikala eller revolutionerande förändringar behövs
inte. Och ett sådant resonemang är nog det som politiker helst tar till sig (Hermele 1995:86).
En del tillväxtoptimister medger dock att vissa uppoffringar för miljöns skull kan vara
nödvändiga, exempelvis en något lägre tillväxt. Tillväxtminskningarna är då dock relativt
marginella och ryms med enkelhet inom ramen för det nuvarande industrisamhället, vilket
gjort denna ståndpunkt enklare att ta till sig. Framförallt är det inom industrisamhällets
etablissemang, politiker, nationalekonomer, företagsledare och ingenjörer, som vi finner
denna ståndpunkts sympatisörer (Wandén 1997:86f). Ståndpunkten innefattas dessutom i det
numera flitigt använda begreppet ekologisk modernisering. Det brukar beskrivas som en
ideologisk kompromiss mellan miljö- och tillväxtintressen och är en idé som införlivats i den
svenska regeringens politik det senaste decenniet. Exempelvis kan man peka på
socialdemokraternas extrakongress den 6 mars 1996, där statsminister Göran Persson
deklarerade regeringens ambition att bygga ett ”grönt folkhem”, som skulle skapa såväl
tillväxt som ekologisk hållbarhet (Galaz R och Thorsell 2001:43). Den tillväxtoptimistiska
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ansatsens styrka är enligt Wandén att den leder till konkreta och praktiska åtgärder om
tekniska och ekonomiska förbättringar, åtgärder som tidigare framgångsrikt visat sig kunna
förbättra vår miljö i hög grad, vilket gör den mindre visionär än den radikalare ansatsen. Dess
svaghet, anser Wandén, är att den inte ifrågasätter vårt moderna industrisamhälle i stort utan
godtar vår materialistiskt inriktade livsstil (Wandén 1997:140f).

Tillväxtoptimisterna vill alltså försvara den ekonomiska tillväxtens roll som lösning på
miljöproblemen. Eftersom miljöfrågan är starkt sammanknuten med utvecklingsfrågan så vill
de således gärna se en kraftig ekonomisk tillväxt även i de fattigare länderna (Wandén
1997:113).

Om principen om ett rättvist miljöutrymme skall accepteras och fungera som rättesnöre
så kan vi enligt tillväxtpessimisterna inte förorda någon ensidig ekonomisk tillväxt, varken i
den rika eller fattiga delen av världen. Det mänskliga systemet är redan alldeles för stort för
att rymmas i det naturliga systemet. En omfördelning av befintliga resurser förordas istället.
Riskerna med ett anammande av denna ståndpunkt är enligt Wandén att konsekvenserna i
såväl i- som u-världen av en decimerad tillväxt är otillräckligt utredda. Framförallt är det den
allt mer accelererande ökningen av jordens befolkning som oroar (Wandén 1997:102f).

De två idealtyperna kan sammanfattas enligt figur 3:

Tillväxtoptimism Tillväxtpessimism
? Upp- och nervända U-kurvan - det finns

ett positivt samband mellan tillväxt och
miljö.

? Gottgörelsetanken: Det av människan
skapat kan ersätta naturliga resurser.

? Stark tilltro till potentialen hos teknik,
vetenskap samt möjligheterna till
substitution och effektiviseringar.

? Tillväxtens innehåll: en ökad andel
miljövaror och –tjänster. Basmaterial-
intensiva industrier ersätts med
informations- och serviceinriktad
produktion.

? Ohållbar livsstil - en överföring av i-
världens industrialiserade och
högkonsumerande livsstil vore förödande.

? Ekonomisk tillväxt - ett problematiskt mål
i såväl den rika som den fattiga delen av
världen.

? Människans system måste anpassas efter
naturen och inte tvärtom.
Resurseffektivisering kombinerat med
minskad tillväxt är nödvändig.

? En ökad omfördelning av befintliga
resurser för att uppfylla regeln om det
rättvisa miljöutrymmet.

Fig. 3. Sammanfattning av de två dominerande idealtyperna i debatten kring tillväxt och miljö i
utvecklingsdebatten.

Wandén menar att debatten kring dessa frågor inte handlar om vilken ståndpunkt som är
sakligt mest lämpad utan istället domineras av ideologiska meningsskiljaktigheter och
diskussioner på en teoretiska nivå. Det finns nämligen, för närvarande, inte några empiriska
data som visar vilken väg som ger bäst resultat och som kan bringa såväl ett ökat välstånd i u-
länderna, som  en god miljö (Wandén 1997:119). Genom att lösa varje fall för sig kan vi
undvika att anamma en enkelspårig strategi. Natur och samhälle är båda alldeles för komplexa
för att anses kunna hanteras med en ”enda vägens politik” (Wandén 1997:142f):

Man kan i den praktiska miljövården inte – som ofta sker i debatten – renodla en aspekt och
polimisera mot eller till och med försumma de övriga. Både effektivitetsfrågor (som rör
marginaleffekter) och skalfrågor (som rör totaleffekter) måste behandlas. (Wandén 1997:142f)
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5 Analys
Som nämndes i metodavsnittet så består det analyserade empiriska materialet av olika
policydokument från Sida och tre intervjuer med personer på Sida som har arbetsuppgifter
relevanta för min frågeställning. Eftersom intervjuerna var av den tämligen ostrukturerade
typen så byggde de inte på i förväg tydligt formulerade frågeställningar. Istället fick samtalet
kretsa kring ett antal ämnen/problemområden:

? Utveckling
? Mål för Sidas verksamhet
? Tillväxtens roll
? Tillväxtens förhållande till miljön
? Tillväxtens innehåll
? Utveckling i u-världen relaterat till utveckling i i-världen
? I-världens ansvar
? Befolkningsproblematiken och dess relation till tillväxt och miljö
? Teknikens möjligheter

5.1 Mål i förändring
I Sidas programförklaring (Sida 2001:6) kan vi läsa att ”Sidas uppgift är att skapa
förutsättningar för förändring och uthållig social, ekonomisk och miljömässig utveckling.”
Begreppet utveckling är ganska vagt och kan ha flera olika innebörder Vad är det då för
utveckling som man på Sida jobbar för i sitt utvecklingssamarbete? Enligt Jan Olsson (JO) så
ligger Sidas definition av utvecklingsbegreppet nära den som Amartya Sen, Nobelpristagare i
ekonomi 1998, använder sig av. Utveckling är då att ge så mycket frihet som möjligt – frihet
från övergrepp, frihet att delta i samhälleliga processer, frihet att kunna välja utbildning och
hälsovård, att ha någon form av ekonomisk frihet etc. Denna definition ligger nära tankarna
om våra mänskliga rättigheter.

De sex biståndsmålen formulerade i proposition 1977/78:135 är egentligen bara delmål
för det mer övergripande målet om fattigdomsbekämpning, menar Mats Segnestam (MS) och
JO. Detta är dessutom något som ytterligare betonas i den nyligen framlagda Globkom-
utredningen, en parlamentarisk utredning om Sveriges agerande globalt för en ekonomiskt,
socialt och ekologiskt hållbar utveckling. De sex biståndsmålen har istället fungerat som ett
försök till att operationalisera fattigdomsbekämpningen, definiera vad fattigdom egentligen är
och hur den kan angripas. JO framhåller dessutom att fattigdomens mångdimensionella och
situationsspecifika karaktär blivit allt mer tydlig och viktig. Men varken JO eller MS förnekar
att de sex biståndsmålen har och har haft en stor inverkan på biståndets utseende.

5.2 Tillväxt och miljö – ny syn med gammalt innehåll
Även om de sex biståndsmålen snarare skall ses som olika medel för att uppnå en minskad
fattigdom, istället för just definitiva mål, så framgår det av policyskriften Sida vid sida att den
ekonomiska tillväxten ändock har en central roll:

Allt fler människor lyckas ta sig ovanför fattigdomsgränsen. Sedan 1980 har snabb ekonomisk
tillväxt, främst i Asien, lett till höjd levnadsnivå för cirka en och en halv miljard fattiga
människor (Sida 2001:10).

Samtidigt som man lyfter fram nödvändigheten med en ekonomisk tillväxt så är man
noggrann med att betona att en ekonomisk tillväxt knappast är tillräcklig:
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Ekonomisk tillväxt är en nödvändig förutsättning för hållbar fattigdomsminskning. Det finns
inga exempel på att massfattigdom eliminerats utan hjälp av en stark resurstillväxt…Men
ekonomisk tillväxt är inte tillräckligt. Den måste vara en del av en medveten politik för att
fattigdomen ska kunna bekämpas… (Sida 2001:20f)

I denna studie sätts två av biståndsmålen i fokus, målet om ”Resurstillväxt - Att medverka till
en ökad produktion av varor och tjänster.”, samt målet om ”Miljöhänsyn - Att bidra till en
framsynt hushållning med naturresurser och omsorg om miljön.”. Begreppen resurstillväxt
och ekonomisk tillväxt har enligt Per Ronnås (PR) en snarlik innebörd. I båda fall handlar det
om en ökad produktion och konsumtion av varor och tjänster. Det intressanta här är att fråga
sig om det finns någon konflikt målen emellan eller om det snarare är så att de är varandras
förutsättningar, det vill säga att en god miljö förutsätter en ekonomisk tillväxt? De två
beskrivna idealtyperna är tydliga i sina skillnader på denna punkt. Medan tillväxtoptimisten
ser goda möjligheter i att förena de två, så ställer sig tillväxtpessimisten klart tvivlande till en
sådan möjlighet och förordar istället en omfördelning av det redan hårt ansatta
miljöutrymmet. På Sida ser man att där har funnits och finns en konflikt mellan tillväxt och
miljö. JO  noterar att flera olika ekosystem har nått ”branten” av vad de tål under 1900-talet,
som trots allt är en så liten del av mänsklighetens historia, och säger: ”Att tro att vi nu de
första hundra åren av det tredje milleniumet kan köra i samma takt, det kommer ju inte att
gå.” Men denna konflikt går att eliminera genom att tillväxten får rätt innehåll och struktur.
MS medger att man tidigare till viss del bortsett från de kostnader i form av miljöförstöring
som finns förknippade med den ekonomiska tillväxten, men att tanken med skriften Tillväxt
och miljö just var att nyansera bilden i debatten och visa på kopplingarna mellan tillväxt och
miljö. En hel del klassisk tillväxtkritik lyfts där fram:

En svaghet i de ekonomiska modellerna är att de inte förmår fånga in de ekologiska tjänster som
naturen och ekosystemen svarar för och som oftast inte  är möjliga att ersätta om de förstörs.
Ekosystemen kännetecknas av icke-linjära funktioner och samband – vi har svårt att på förhand
veta när påverkan på ett ekosystem leder till allvarliga, ibland irreparabla skador. Dagens
ekonomiska modeller förutsätter också att olika typer av kapital i princip är utbytbara mot
varandra: när knapphet uppstår på en vara eller resurs stiger priset och utbyte sker mot en annan
vara. Verkligheten fungerar inte alltid på detta sätt. Den neo-klassiska ekonomin förmår inte
fånga in den verklighet som naturen och ekosystemen representerar (Sterner 2000:förord).

Här vävs ekologisk förståelse in i tankegångarna. Irreversibla förändringar och svårigheterna
att värdera ekosystem är alltså faktorer som bör uppmärksammas. Mot den upp-och nervända
U-kurvan riktas ännu skarpare kritik. Att använda sig av Kuznets-kurvan som ett redskap i
utvecklingsarbetet eller som grund för policybeslut är något som Sterner fördömer. Han
uppmärksammar att även om vissa miljöproblem avhjälps med ökad BNP per capita i enlighet
med Kuznets-kurvan så visar en mångfald studier helt andra samband mellan stigande BNP
och miljö. Dessutom beaktar den upp- och nervända U-kurvan inte risken för irreversibla
skador på miljön och den ter sig orimlig därigenom att den innebär att försämrad miljö skulle
få fungera som indikator på ekonomisk utveckling. Ett sådant synsätt vill Sterner inte ansluta
sig till, utan påpekar istället att sambanden mellan miljö och tillväxt är komplexa och kan se
ut på många olika vis (Sterner 2000:8, 12).

Sterner ställer inledningsvis i skriften frågan om det finns en motsättning mellan
tillväxt och miljöhänsyn och kommer till slutsatsen att det inte behöver vara det, men att det
kan vara så. Det viktigaste då är inte tillväxtens takt utan dess inriktning, vilket har en
motsvarande betydelse som det som i kapitel 3.4 kallas tillväxtens innehåll. Han pekar på att
det finns många exempel på hur industriella satsningar blivit samhällsekonomiskt olönsamma
då man inte tagit hänsyn till samspelet mellan ekosystem och samhälle och att
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miljöförstöringen drabbar just de fattigaste allra hårdast. Men, säger Sterner, ”det är viktigt att
förstå att tillväxt inte bara består av de vanligaste varorna: det kan också vara renare stränder
som lockar högt betalande ekoturister eller restaurerade våtmarker som ger bättre
vattenförsörjning och därmed lägre sjukvårdskostnader.” Han vill distansera sig från de som i
”den vulgära debatten om miljö och tillväxt” - ”optimister” och ”miljö-fundamentalister” -
som antingen kräver mer tillväxt för att få råd att satsa på miljön eller som vill stoppa all
tillväxt för att rädda miljön: ”Bägge ståndpunkterna är alltför förenklade. Mot den
förstnämnda kan invändas att ’miljö’ inte är någon lyxvara som kan ’inhandlas’ när man har
råd. Mot den andra ståndpunkten kan man invända att all tillväxt inte är dålig för miljön. Tänk
om de sektorer som växer är kompostering, nationalparker, eko-turism, kultur…”(Sterner
2000:1). Denna invändning är ett tydligt exempel på den tillväxtoptimistiska ståndpunkten om
miljövaror och –tjänster.

Sterner är fullt medveten om att vi ”redan idag använder en mycket ansenlig del av
vårt ’livsutrymme’.”, men menar samtidigt att tillväxtpessimisterna missförstått skillnaden
mellan tillväxt i den fysiska och den ekonomiska bemärkelsen:

Fysisk tillväxt är naturligtvis inte möjlig i ett begränsat rum. Vi kan inte fortsätta att öka vår
vattenförbrukning med 5% per år i evighet. I princip finns det dock inget som hindrar
ekonomisk tillväxt, dvs tillväxt i produktionsvärde. Om en konsult eller musiker gör bättre och
bättre alster varje år (med förbrukande av obetydliga materiella resurser) så kan produktionens
värde öka i all evighet (Sterner 2000:5).

Med detta argument visar Sterner att ekonomisk utveckling i princip kan ske utan ökad
förbrukning av naturresurser eller ökat tryck på ekosystem.

Det är svårt att tyda vad Sterner egentligen menar med produktionsvärde. Min tolkning
är att han hävdar ett samband mellan kvalitet och pris, där produktpriset och därmed också
tillväxten blir högre när produktkvaliteten ökar. Dessutom är det diskutabelt hur tillämpbart
detta resonemang är på den ekonomiska utveckling och tillväxt som Sida verkar för i
utvecklingssamarbetet. Det är ju knappast musik som tillväxten önskas bestå av.
Resonemanget passar tillika svårligen in i i-världen. Den tillväxt som eftersträvas starkast i
västländerna består nämligen knappast av enbart produkters och tjänsters värdeökningar. De
materiella behoven har inte minskat utan snarare ökat i takt med utvecklingen. Och som
Lennart Olsen påpekat så har resurseffektiviseringar och teknikförbättringar mer än väl ätits
upp av ökande konsumtion. Så även om Sterner har rätt i princip och logik så vore det fel att
hålla hans tankesätt som modell för hur verkligheten ser ut eller som argument för ett
tillväxtoptimistiskt synsätt. En tillväxt innehållandes enbart icke-miljöstörande produkters och
tjänsters värdeökningar är i dagsläget bara en fantasibild. U-länderna behöver mer mat och
andra livsförnödenheter och vi i de rikare länderna nyttjar allt mer energi och släpper ut allt
mer koldioxid.

5.3 Tillväxt i i-världen
Inte heller behöver en fortsatt tillväxt i i-världen vara något negativt. Det menar i vart fall PR
och tillägger: ”Jag tror inte det är något nollsummespel”. Med det menas att en fortsatt
välståndsökning i den rika delen av världen, i form av högre bruttonationalprodukt per capita,
inte nödvändigtvis behöver försvåra möjligheterna för kommande generationer och människor
i andra länder att höja sitt välstånd.

I policyskriften Sida vid sida uttrycks en viss skepsis: ”Rika länders välstånd kan inte i
längden fortsätta växa om andra lider av konflikter, miljöförstöring och ökande fattigdom.
Miljön är universell och ekonomin verkar internationellt (Sida 2001:8).” Dock kan man ställa
sig frågande till vad som menas med ”i längden”. Min tolkning av denna formulering är att
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där finns utrymme för en fortsatt tillväxt, generellt sett,  även här i den rika delen av världen.
Jag har dock svårt att se hur denna inställning går ihop med tanken om det rättvisa
miljöutrymmet. I dagsläget finns inga tecken, så vitt jag kan se, på att den ökande ekonomiska
aktiviteten i Sverige och andra västländer ligger inom ett hanterbart omfång. Förbrukningen
av ändliga källor och de alltför stora koldioxidutsläppen är exempel som vittnar om detta.
Istället, menar jag, finns där ett glapp i systemet, som innebär att hanteringen av
miljöproblemen inte klarat eller klarar av att hålla jämn takt med miljöförstörelsen. Självfallet
finns där exempel på miljöproblem som mer eller mindre lyckats elimineras, men på det stora
hela så är miljöfrågan minst lika aktuell som någonsin förr. Tillväxttakten med åtföljande
naturresursförslitning har varit bra mycket snabbare än vad kunskaps- och teknikutveckling
klarat av att förebygga. Och hanteringen av miljöfrågorna måste ske förebyggande. En
miljöpolitik som grundar sig på att reparera redan uppkomna skador är ingen politik som kan
vara långsiktigt hållbar.

Snarare än att minska på vår tillväxt så vill PR se att de fattigare länderna ges möjlighet till
tillväxt på lika villkor. Det syftar på dagens globala handelssituation där i-länderna skyddar
sina marknader från import av jordbruks- och textilprodukter, produkter som u-länderna
egentligen har bättre förutsättningar att producera. Dessutom, menar PR, så har vi inte mycket
till tillväxt i Sverige idag. Den ligger mellan noll och två procent om året.

Här kan jag inte riktigt hålla med PR. Tillväxten uttryckt i procent är naturligtvis ett
relativt tal och en tillväxt runt en procent i Sverige kan i absoluta tal vara åtskilligt mycket
högre än en tillväxt på 10 procent i ett fattigare land. Jag vill nog mena att även en tillväxt
runt 1 procent per capita och år i Sverige bör granskas mer kritiskt och med större skepsis.

5.4 Tillväxtens innehåll formas med rätt styrmedel och rätt teknik
Det är alltså tillväxtens innehåll som avgör huruvida den kan anses bra eller dålig för miljön.
Men hur kan vi styra tillväxten rätt? Här sållar sig Sterner till de neoklassiska ekonomerna
som menar att lösningen är att sätta pris på miljön och låta marknadsmekanismerna styra
tillväxten rätt:

Produktionsinriktningen bestäms inte av planerare i ett planeringsministerium utan av
efterfrågan på marknaden. När folk får ökade inkomster vill dom äta mer kött och köra fler
bilar. Denna typ av preferenser eller konsumtionsvanor kan, särskilt med felaktig teknik,
innebära svåra påfrestningar för miljön men innebär fortfarande inte att tillväxten, allmänt sett,
skulle vara oförenlig med miljökrav. Det innebär att lämpliga styrmedel måste användas
(Sterner 2000:1f).

Sterner menar alltså i sin skrift att tillväxt och miljö mycket väl är förenliga, men att de inte är
det med automatik. Skriftens huvudpoäng är att lösningen finns att hitta i användandet av
styrmedel och detta belyses med två konkreta exempel – växthuseffekten och överbetning:

Då inkomsten i ett land ökar stiger efterfrågan på både bilar, bensin och kött…Atmosfärens
förmåga att assimilera koldioxid är en ”resurs” som saknar ägare och pris! Därför blir den
överutnyttjad och vi får problem med växthuseffekten. Betyder det att tillväxten måste stoppas?
Inte alls! Bensinefterfrågan bestäms av både inkomst och pris. Blir vi rikare använder vi mer
bensin men om då priset stiger (genom skatter eller andra ingrepp) kan efterfrågan begränsas.
Inte minst visas detta av Europas exempel. I de flesta länder i Europa är bensinen dubbelt eller
tre gånger så dyr och detta har lett till att användningen per person är i runda tal hälften mot
USA! Inkomsten kan öka hur mycket som helst, om bara priset för utsläpp av koldioxid bakas
in i bensinpriset kan ändå förbrukningen och utsläppen hållas i schack. På samma vis med
köttförbrukningen. Om den ökade köttförbrukningen leder till överbetning på känsliga med
misskötta allmänningar måste man skapa säkra äganderätter (eventuellt kollektiva) som faktiskt
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leder till begränsat bete. Sker betningen på statlig mark kanske man vill ta betalt. Oavsett metod
leder den till dyrare kött och dämpad konsumtionsökning (möjligtvis substitution till andra
former av näring) (Sterner 2000:12f).

Är detta politiskt genomförbart? I en globaliserad värld av nationalstater flyttar produktionen
gärna till de länder där regleringarna för miljöhänsyn är som svagast. Att ensamt gå före och
med krafttag försöka ”baka in” miljöförstöringens effekter exempelvis i priset för bensin är
långt ifrån enkelt. I dagsläget har företag stora möjligheter att spela ut olika staters regleringar
mot varandra och placera sin verksamhet där kostnaderna för att ”miljöanpassa” sin
verksamhet är som lägst.

Dessutom så måste vi i rimlighetens namn också ställa oss frågan i vilken utsträckning
det svenska biståndet för ekonomisk utveckling i u-länderna kan och bör kombineras med
krav på styrmedel. U-länderna har på samma sätt som övriga världen nationell suveränitet att
formulera sin egen lagstiftning. Att säga att den biståndssponsrade tillväxten skall få en
”miljövänlig” inriktning” är därför att gå för långt. Sida har inga befogenheter att förvänta sig
eller uppmana mottagarländerna att skärpa sin miljölagstiftning och beskatta miljöfarlig
verksamhet. Detta skulle dessutom vara ytterst svårt idag med tanke på att de ekonomiska
aktiviteternas miljökonsekvenser är långtifrån internaliserade även i i-världens priser. Detta
innebär att Sida så att säga alltså bara går halva vägen. Man verkar för en ökad tillväxt. De
stigande ekonomiska möjligheterna som följer samt de ökade friheterna i övrigt som Sida
arbetar för innebär ökade förväntningar från de utvecklade länderna och dess folk på att få vår
”bekväma” livsstil.  Enligt Sterner  motverkas en sådan utveckling genom nyttjandet av olika
styrmedel. Men jag menar att styrmedelsbiten är svårhanterad. Sidas inflytande vad gäller
lagstiftning och ekonomiska politik i samarbetsländerna är ytterst litet och bör förmodligen
också vara så. Därjämte har vi har ju sett i Sverige och andra ”mer utvecklade länder” hur
svårt det kan vara att genomdriva sådana styrmedel som Sterner efterlyser. Hans neoklassiska
resonemang är därför långtifrån lika enkla i praktiken som de är i teorin.

Sidas verksamhet präglas av ett flexibelt och pragmatiskt synsätt. Sterner hyser en
försiktig optimism när han säger att tillväxtens möjligheter varierar från fall till fall. Det beror
bland annat på möjligheterna till substitution och teknisk utveckling, vilket i sin tur avgörs av
hur oumbärliga och oersättliga de naturliga ekosystemen är. Han pekar i detta sammanhang på
att Romklubbens förutsägelser om sinande källor av viktiga metaller inte besannats:

…istället har de vanliga marknadsmekanismerna sett till att hushålla med eventuellt knappa
resurser: Ifall någon metall blivit mer attraktiv (t ex fått nya användningsområden) så stiger dess
pris vilket leder till ansträngningar både att finna nya fyndigheter och finna ersättningsmaterial
eller effektiviseringsmöjligheter. För en knapp råvara föreställer man sig att ägarna
(producenterna) kan kontrollera utbudet (Sterner 2000:5).

Trots den kritik som tidigare framförts mot det neoklassiska tänkandet så kan vi här ändå
finna tecken på att ett sådant synsätt rekommenderas. Men även om Sterner ser stora fördelar i
det så varnar han dock för en generaliserad analys:

Att ”tillväxtoptimisterna” haft ”rätt” i fråga om de ändliga resurserna som alltså kan vara
’oändligt länge’ är mycket betydelsefullt (och vi bör alla vara lättade att denna mekanism finns
och fungerar). Det betyder dock inte automatiskt att samma optimister får rätt när det gäller mer
subtila miljöfrågor och hela ekosystem. Den ekologiska orsaken är att vissa funktioner är så
svåra att ersätta… och den ekonomiska orsaken till detta är att de relevanta ekosystemen ofta
saknar ägarskydd (Sterner 2000:6).

De neoklassiska idéerna överges alltså inte. Det handlar istället om att anpassa samhällets
institutioner för att passa in på dem. Får vi bara ett utökat ägandesystem för våra naturresurser
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så kommer de automatiskt att skyddas. Exempelvis så skulle växthusproblematiken kunna
stävjas med ett inrättande av utsläppsrättigheter.

Tillväxtoptimister brukar visa en stark tilltro till att den tekniska utvecklingen kommer att
minska det glapp som idag finns mellan magnituden på de globala miljöproblemen och
förmågan att undvika dem. PR konstaterar att om vi exempelvis tittar på Sverige och
Västeuropa: ”så är det ju inte så att exempelvis  miljöutsläppen har ökat i samma takt som den
ekonomiska tillväxten. Vi har ju fått blyfri bensin och avgasrening exempelvis på bilar…”.

Sterner erkänner dock att det finns svårigheter med att beräkna teknikutvecklingen.
Avsaknaden av rimliga mått på teknikutvecklingen, gör den svårhanterlig i planeringsarbeten.
Han konstaterar dock att teknikutvecklingen möjliggör en önskvärd tillväxt och efterlyser
därför ett svar på frågan om hur den kan befrämjas. Den senaste forskningen har fokuserat på
att studera vilka incitament som kommer av samhällets struktur (Sterner 2000:3).

Kanske finner vi nyttiga kunskaper i denna forskning, men det är tämligen orimligt att
tro att osäkerheterna kring teknikens utveckling och möjligheter kommer att kunna
elimineras. En fortsatt försiktighet i framtidsspekulationerna är nog både sund och motiverad.

5.5 Sex miljarder människor med strävan att få köra bil
Befolkningsproblematiken är central i Sidas verksamhet och den förpliktigar i många fall en
tillväxt i u-länderna för att stilla det ökade behovet av varor och tjänster. PR säger: ”En kraftig
befolkningsökning ställer ju krav på en ökad tillväxt, helt enkelt därför att du har fler munnar
att mätta.” Befolkningstillväxten kombinerat med fattigdom skapar vanligen en väldig press
på miljön, menar han, inte minst därför att fattiga människor allt som oftast inte har något
annat val än att slita på miljön. PR ger som exempel att många fattiga inte har råd att ha gas-
eller elspisar, eller elektricitet över huvudtaget och därför tvingas hugga ner skog för att ha
bränsle för att laga mat. JO är också av den uppfattningen att fattigdom mången gång har en
tydlig koppling till naturresursförstörelse och att en ekonomisk tillväxt därför snarare kan
innebära en miljöförbättring än en försämring av miljön:

…det kan tvärtom vara så att miljöinsatser i samband med ett landsbygdsutvecklingsprojekt
skulle kunna leda till att jordarna som idag är utsugna och utsatta för erosion och liknande
skulle kunna bli produktiva och förändras med tiden och därigenom kunna bidra till en ökad
produktion. Så den ökade produktionen behöver inte innebära negativa miljöeffekter. Och det
behöver inte heller innebära neutrala miljöeffekter, utan det kan tvärtom vara så att genom att
satsa på vissa saker…så kan du uppnå plus på båda sidor, förbättra miljön och samtidigt få en
ökad produktion.

Den pragmatiska inställningen är framträdande och får dessutom en intressant vinkling då vi
ställer oss frågan om huruvida u-länderna kommer att utvecklas eller skall utvecklas som i-
länderna. Tankarna om att vår utveckling skulle ligga som mall för utvecklingsländerna är
något som MS klart motsätter sig:

Nej, alltså den är fullständigt omöjlig även här. Och det är därför vi försöker ändra på den.
Något som dessutom ofta glöms bort är att ’miljöförutsättningarna’ för en utveckling också är
olika. Och det här är en jobbig tanke att ta till sig därför att det innebär att det kanske är all right
med en viss form av ekonomisk aktivitet, som kanske inte fungerar i ett land med mindre vatten
eller sårbarare ekologi eller annat.

Det vore således förödande om de fick samma utveckling som vi haft. Och på samma sätt
konstaterar JO på tal om klimatfrågan att:
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Där kan ju Kina medverka till att vi passerar gränser som kommer att slå sönder väldigt
känsliga ekologiska system…tänk om de skulle få en biltäthet som är en fjärdedel av vår. Redan
där har du passerat gränsen tror jag för vad miljön tål.

I detta sammanhang vore det näraliggande att belysa problematiken kring det rättvisa
miljöutrymmet och I-världens ansvar, men det är sällan så sker. MS konstaterar i vart fall att:

 …det finns en särskild nord-syd problematik i detta eftersom en del av den miljöförstöring som
vi ägnar oss åt i nord för att få en traditionell ekonomisk tillväxt den drabbar syd. Ett mycket
tydligt exempel på det är den mycket troliga klimatförändringen…

Hur kan det då undvikas att utvecklingsländerna går på våra redan upptrampade stigar av
industrialisering påfrestande för miljön? JO anser inte att de rika ländernas utvecklingsprocess
kan eller bör ligga som blåkopia för de fattiga länderna. Vissa strategiskt utvalda delar kan
dock ge positiva effekter:

Men däremot den här andra tekniken den kan man naturligtvis utnyttja i olika avseenden. Det
betyder alltså att man kanske just för fattiga u-länder skulle kunna tänka sig att med hjälp av IT-
tekniken bedriva en industrialisering light och därigenom inte möta de andra stora problemen.

Den önskade utvecklingen i samarbetsländerna ser alltså annorlunda ut än den som vi både
har och har haft i västvärlden.

5.6 Sidas ansvar och möjligheter till inflytande
Både JO och PR menar att Sidas roll egentligen är ganska begränsad när det kommer till de
stora miljöproblemen och att det stora ansvaret istället ligger på de stora internationella
konferenserna, exempelvis klimatförhandlingarna. Hotet från en industrialisering av
befolkningstäta länder såsom Kina och Indien är inget som Sida kan göra mycket åt. Biståndet
till Indien till exempel som ligger på ett par hundra miljoner är en så ytterst liten del i landets
hela budget och alldeles för liten för att i någon större utsträckning kunna påverka
utvecklingen i landet. Det man från Sida kan göra är att bidra med sina kunskaper och
erfarenheter vid dessa möten och att hålla en kontinuerlig dialog med biståndstagarna.
Dessutom är där krav på att varje projekt föregås av en noggrann miljökonsekvensbedömning.
Vi skall också vara medvetna om, argumenterar PR att de fattiga länderna har all rätt att öka
sin ekonomiska tillväxt och erhålla ett större välstånd. Vi har inga som helst rättigheter i
denna rikare del av världen att motarbeta en tillväxtökning i den fattiga delen med argumentet
att vi måste skydda miljön, framförallt inte när vi här står för lejonparten av miljöförstöringen
och naturresursförbrukningen i världen.

Detta är, som jag ser det, en variant av tanken om det rättvisa miljöutrymmet. Av den
borde följa en tydlig önskan om att minska på de miljöstörande aktiviteterna i den rika delen
av världen. En sådan önskan kan bara vagt skönjas hos Sida och borde därför bli tydligare.
”Det är ju trots allt så att den rika delen står för huvuddelen av förbrukningen av resurser. Så
självklart har vi ett sådant ansvar”, säger PR, dock utan att ge någon vidare bild av hur ett
sådant ansvar skulle se ut.

Jag tror ändå att Sidas roll är betydande i de här fallen. Genom att sträva efter en
ekonomisk tillväxt i u-länderna menar jag att Sida bidrar till att ytterligare göra det rättvisa
miljöutrymmet till en springande fråga. Sida skulle i större utsträckning kunna belysa detta
problemområde, genom att tydligare lyfta fram hur vår utveckling förhåller sig till de fattigare
länderna och diskutera utvecklingssamarbetet  mer i termer av en omfördelning av rådande
resurser istället för att, enligt min mening, ganska ensidigt betona tillväxtalternativet.
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För den som ändå tvivlar på Sidas möjligheter att påverka möjligheterna till en hållbar
utveckling kan det tilläggas att Sida jobbar för att bygga ett miljöekonomiskt kunnande i såväl
Sverige som i u-länderna, ett projekt som MS lyfter fram som ett av Sidas viktigaste.
Projektet innebär att Sida stödjer ett stort miljöekonomiskt program vid Göteborgs universitet,
vilket bland andra Thomas Sterner tillhör. Där utbildas både svenskar och akademiker från
länder i syd i miljöekonomi. Att de sistnämnda efter sin utbildning åker tillbaks till sina
hemländer för att använda och sprida sina nyvunna kunskaper gör att MS betecknar det hela
som en insats som med väldigt små ekonomiska medel kan få potentiellt mycket stor
betydelse.

5.7 Sammanfattning av Sidas uppfattning om tillväxt och miljö
? Fattigdomsminskning är det övergripande målet för Sidas verksamhet.

Utvecklingssamarbetes sex mål är något förlegade och under förändring i och med
Globkom-utredningen.

? Fattigdomsbekämpning är inte enbart en fråga om förbättrad ekonomisk situation för de
fattiga människorna i tredje världen utan snarare om en utveckling där deras friheter,
generellt sett, ökar.

? En fortsatt ekonomisk tillväxt är fullt möjlig och kan förenas med god miljö. I u-länderna
är den dessutom absolut nödvändig och befolkningstillväxten spär på den tesen.
Fattigdomen tär nämligen på miljön. Förutsättningarna för en tillväxt är delvis olika i
olika länder.

? Den ekonomiska tillväxten har varit dålig och i vissa fall närmar vi oss gränsen för vad
naturen tål. Genom att uppmärksamma tillväxtens kostnader kan den dock göras
miljövänlig. Det hela handlar om tillväxtens innehåll, som kan bestämmas och påverkas
via olika styrmedel. Exempel på sådana skulle kunna vara ett utökat system med
äganderätter för jordens resurser samt att på olika sätt internalisera tillväxtens kostnader.

? Tekniken har blivit bättre och tillväxten kan vara en helt annan idag än vad den var under
vår industrialisering. Med ökad kunskap kan stora framsteg göras.

? De rikare länderna behöver i princip inte begränsa sin tillväxt så länge den är av ett icke
miljöstörande slag. Möjligtvis måste vi minska på takten. Det som istället behövs är lika
villkor för tillväxt. Detta innebär att handelssituationen i världen granskas och reformeras.

? Vi kan och bör inte hindra u-länderna att öka sitt välstånd. De har all rätt att utvecklas och
vi i den rika delen av världen kan inte motverka det med argumentet att naturen inte klarar
av det.

? Det är ett problem att utvecklingen av de fattiga länderna också innebär större krav och
förväntningar på att få anamma en livsstil liknande vår, detta eftersom en sådan utveckling
inte är långsiktigt hållbar. Men de stora miljöproblemen är inte något som Sida anser sig
ha något betydande inflytande på. De måste framförallt lösas på internationell nivå genom
de stora miljökonferenserna. Det Sida istället gör för att främja en hållbar utveckling är att
vid varje enskilt projekt genomföra utförliga miljökonsekvensbedömningar och föra en
dialog med mottagarländerna.

6 Slutsatser och kommentarer
Utifrån denna studies kartläggning av Sidas förhållningssätt i tillväxt-/miljödebatten kan jag
se ett par möjliga brister och riskmoment i det Svenska biståndsarbetet.
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Sammantaget är min slutsats att Sidas förhållningssätt till tillväxt och miljö är av det
tillväxtoptimistiska slaget. Under senare år har en mer kritisk och återhållsam inställning till
tillväxten vuxit fram. Men genom att anamma idéerna om olika sorters tillväxt och tillväxtens
innehåll ses en möjlighet till att behålla den tillväxtoptimistiska uppfattningen.

Man kan tydligt se att Sida inte överger tanken om fortsatta möjligheter för tillväxt,
varken i i-världen eller u-världen. Erfarenheten visar oss dock, enligt min mening, att
tillväxten hittills har ökat i ett snabbare tempo än vad både teknikutveckling och miljö hunnit
med. De ekonomiska aktiviteternas negativa efterverkningar på miljön är relativt obestridda.
Självfallet kan vi inte diktera de fattiga ländernas utveckling. Men genom att mer se över vårt
eget hus och minska skalan på våra ekonomiska aktiviteter kan vi såväl skapa ett större
utrymme för en välförtjänt utveckling av tredje världen och samtidigt vara en bättre förebild
än vad vi idag är genom vår konsumtionslivsstil. Den minskande fattigdomen och den ökande
friheten innebär ökade förväntningar från de utvecklade länderna på att få vår livsstil. Då ökar
även trycket på att vår livsstil och vår tillväxt granskas och sätts i ett globalt sammanhang.
Var finns den analysen hos Sida? I dagens Sverige och andra västländer kan jag se att
tillväxtmålet upprepas som ett mantra av ledande politiker. Önskningarna om tillväxt har fått
en särställning på den politiska dagordningen. Även om vi till viss del kan finna tecken hos
Sida på en uppfattning om att i-världen har ett ansvar att förändra sin nuvarande livsstil så är
definierandet av detta ansvar allt annat än tydligt. Man kan förvisso argumentera för att detta
inte ligger inom Sidas ansvarsområde och att dess huvudsakliga fokus ligger på
utvecklingsarbetet i de fattigaste länderna. Men jag hävdar nog ändå att helhetssynen borde
vara tydligare eftersom man lämpligen inte bör se utvecklingssamarbetet och biståndsarbetet
som en isolerad enhet i utrikespolitiken. I den allt mer globaliserade värld vi lever i och med
förståelsen av jorden som ett komplext sammansatt system där alla är beroende av varandra
och där inget land kan studeras isolerat från de andra krävs det att vi tar större grepp kring de
stora ödesfrågorna. Det vore dessutom fel att ignorera Sidas inflytande och ansvar i dessa
frågor. Exempelvis så kan ju utbildandet av sydländska miljöekonomer få potentiellt mycket
stora konsekvenser för utvecklingen. Sidas förhållningssätt i dessa frågor blir därför ytterst
viktiga beståndsdelar i skapandet av en global hållbar utveckling.

Slutsatsen att Sidas miljösyn präglas av ett neoklassiskt tänkande är i sig ett mycket intressant
resultat som säkert bäddar för vidare studier. Den neoklassiska ekonomins utomordentlighet i
att lösa alla miljöproblem är långtifrån obestridd, men en djupare analys lämnar jag till vidare
forskning att ta hand om. Intressanta frågor här skulle kunna vara: Går alla miljöfarliga
aktiviteter att styra med hjälp av att sätta pris på miljön och hur skall i sådana fall en sådan
värdering se ut? Vilka risker är förknippade med att sätta äganderätter på alla naturresurser?
Är det tillräckligt?

Trots att den grundläggande funktionen i allt biståndsgivande är att resurser omfördelas från
de som har mer till andra som har mindre, så tycker jag att det är just idén om omfördelning
av resurser som starkast lyser med sin frånvaro i Sidas hållning. Snarare än att tala i termer
om att fördela det begränsade utrymmet av jordens naturresurser så belyser man istället vikten
av att ge utvecklingsländerna förutsättningar, liknande våra, att öka sina ekonomiska
aktiviteter. Jag kan nog se att en sådan hållning är etiskt försvarbar om enbart den rumsliga
aspekten inbegrips. Men det vore fel att göra så. Det går inte att utesluta rättvisans tidsaspekt.
Den rättvisa fördelningen av möjligheter och friheter bör även inkludera kommande
generationer, människor som framförallt kommer att ha sin hemvist i de idag utvecklande
länderna.
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Där går hos Sida att urskilja en ambivalent och delvis motstridig bild när det gäller
teknikfrågan. För samtidigt som man både uttalat och stundtals mellan raderna kan märka
stora förhoppningar på tekniken - bland annat lyfts de positiva delarna av den västerländska
teknikutvecklingen fram som bevis för dess potential – så uttalar man en viss skepsis till
teknikutvecklingens möjliga potential och hastighet.. Just den stora osäkerhet som råder kring
teknikutvecklingen och de politiska och kommersiella förutsättningarna för att få en storskalig
användning av den bästa tekniken kan nog förklara denna ambivalenta och motstridiga bild. I
en sådan här situation så anser jag att försiktighetsprincipen bör nyttjas. Istället för att köra på
i samma höga tempo, vad gäller de ekonomiska aktiviteterna, och förlita sig på att teknik och
vetenskap skall hinna ikapp, så bör vi enligt min mening ge större svängrum åt idéerna om
anpassning till det rättvisa miljöutrymmet.

Jag får en känsla av att man likt Wandén anser att en flexibel och situationsspecifik
inställning till tillväxt-miljö problematiken är det bästa. Frågan är dock hur realistiskt ett
sådant alternativ är. Kan vi både förespråka en ökad tillväxt i somliga fall och en strypt
tillväxt i andra? Man kan fråga sig om det verkligen är möjlig att säga att problemen skall
lösas från fall till fall. Miljöproblemen är komplexa och hänger i mångt och mycket ihop. Går
det då att dra åt två håll samtidigt? Jag är inte helt övertygad om det och tror nog att vidare
studier och diskussioner i ämnet är nödvändigt i det snaraste för att utvecklingssamarbetet
skall kunna bli så ändamålsenligt som möjligt. Annars riskerar ansträngningarna för att
minska fattigdomen idag att resultera i utebliven rikedom i morgon. Dessutom spär även detta
resonemang på det nödvändiga i att mera diskutera utvecklingspolitiken ur ett
rättighetsperspektiv och i termer av omfördelning, eftersom en situationsspecifik och
pragmatisk inställning innebär att tillväxten och dess frukter allokeras ojämnt mellan
människor och mellan länder.

Man skall vara medveten om att denna analys endast visar på de teoretiska uppfattningar som
finns hos Sida och även om de har en stor inverkan på det arbete som bedrivs så är det viktigt
att komma ihåg att det praktiska arbetet inte med absolut säkerhet utformas i enlighet med
dessa uppfattningar. För att få en bra bild av detta krävs ytterligare studier i enskilda konkreta
projekt och program.
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