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Sammanfattning
Seminariet Strategier för hållbar ekonomisk utveckling i enlighet med Agenda 2030
arrangerades av Nationell samordnare Agenda 2030. Utgångspunkten för
forskarseminariet var en diskussion om hur vi definierar hållbar ekonomisk utveckling
som förts i Samordnarens initiativ Forum ekonomiska dimensionen Agenda 2030. I det
arbetet fick professor Göran Finnveden vid Institutionen för hållbar utveckling,
miljövetenskap och teknik vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) i uppdrag att göra en
sammanställning av tillämpliga strategier för hållbar ekonomisk utveckling.
Resultatet är skriften: Hur definierar vi hållbar ekonomisk utveckling?
Hur definierar vi hållbar ekonomisk utveckling? - Samordnare - Agenda 2030
(agenda2030samordnaren.se)
Målet med forskarseminariet var att utforska definitioner av hållbar ekonomisk
utveckling i enlighet med FN:s globala hållbarhetsmål och låta olika perspektiv kring
möjliga strategier komma i ljuset. Ambitionen var att ta fram underlag som kan vägleda
aktörer som arbetar med Agenda 2030 utifrån den ekonomiska dimensionen för hållbar
utveckling.
Under seminariet diskuterade forskare och tjänstemän från olika myndigheter vad en
hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030 skulle kunna innebära.
Seminariedeltagarna var överens om att BNP inte är ett mått på varken hållbar
utveckling eller välfärd. Under seminariet lyftes också att hållbar utveckling är en
process där en mångfald av aktörer behöver bjudas in och involveras i arbetet samt att
ekonomins ramar behöver göras om för att främja en hållbar utveckling.
Huvudtalarnas presentationer finns tillgängliga via Samordnarens hemsida både som
pdf och film Forskarseminarium om hållbar ekonomi - Samordnare - Agenda 2030
(agenda2030samordnaren.se).
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Inledning
Nationell samordnare Agenda 2030 anordnade den 27 september ett
forskarseminarium på temat Strategier för hållbar ekonomisk utveckling i enlighet med
Agenda 2030. Göran Finnveden (professor miljöstrategisk analys, KTH), John Hassler
(professor nationalekonomi, Institutet för internationell ekonomi (IIES), Stockholms
universitet) och Per Espen Stoknes (psykolog och doktor i nationalekonomi samt
ordförande för Center för Grön tillväxt, Handelshögskolan i Oslo) presenterade
forskning och reflekterade kring hållbar ekonomisk utveckling, den miljömässiga och
den sociala dimensionen av Agenda 2030. Presentationerna följdes av förberedda
kommentarer och diskussioner från andra forskare och representanter från
myndigheter, se notering på deltagarlista s. 2-3. Denna skrift redogör för huvuddragen i
talarnas presentationer samt efterföljande kommentarer och diskussioner.
Texten är upplagd enligt följande. Inledningsvis beskrivs dagsläget för Agenda 2030 och
ekonomins dubbla utmaning: att tillgodose goda sociala förhållanden samtidigt som de
planetära gränserna inte överskrids. Därefter följer en sammanfattning av seminariets
diskussioner om hur ekonomin behöver ställas om under rubriken Vart är vi på väg?
Ekonomin behöver ställa om till hållbar utveckling. Vidare summeras förslag på konkreta
åtgärder från seminariet under rubriken Hur når vi hållbarhet? En ekonomisk utveckling
som möjliggör planetär hållbarhet och mänsklig hälsa. Skriften avslutas med några korta
avslutande reflektioner.

Var är vi idag? Ekonomins utmaning: Ökad ojämlikhet och
överskridna planetära gränser
Med utgångspunkt i Agenda 2030 innefattar en hållbar ekonomisk utveckling sociala
framsteg och bättre liv för världens befolkning utan att naturens förutsättningar för att
ge stöd till mänskligt liv försämras. Under det senaste århundradet, främst sedan andra
världskriget, har enorma sociala och ekonomiska landvinningar gjorts globalt. Den
extrema fattigdomen som räknas som människor som lever på mindre än 1.90 dollar
om dagen har stadigt sjunkit, världens hunger har sjunkit och andelen barn som går i
skolan kraftigt vuxit2. Det har inneburit framgångar i att nå flera av FNs Millenniemål.
Denna utveckling har fortsatt bidragit till en positiv utveckling för flera av de globala
målen inom Agenda 2030 som 2015 följde Milleniemålen (Figur 1)3.
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Figur 1: FNs Globala mål för hållbar utveckling. Källa: Globalamålen.se

För miljöproblem som på olika sätt kan exporteras genom att produktion sker någon
annanstans ser man generellt att problemen intensifieras när ekonomin växer.
John Hassler lyfte under seminariet att det är mycket tveksamt att påstå att ekonomisk
tillväxt löser miljöproblem eller att tillväxt kan förväntas leda till klimatneutralitet. När
det kommer till de miljömässiga målen inom Agenda 2030 vilar ett tungt ansvar på rika
länder med hög nivå av materiell konsumtion med omfattande energi- och
resursutnyttjande3. Som en konsekvens av ohållbar och omfattande konsumtion har
mål 12 om hållbar konsumtion och produktion gått bakåt. En negativ utveckling noteras
också när det gäller mål 13 om att bekämpa klimatförändringarna där de globala
utsläppen har fortsatt öka, med enda tydliga undantag under Corona-pandemins hittills
mest kritiska år. Per Espen Stoknes tog under seminariet upp att det är en stor
utmaning att vända utvecklingen när det gäller utsläpp av växthusgaser. Utsläppen har
vuxit mycket fort, framför allt under de senaste 50 åren (Figur 2), och det krävs nu en
total omsvängning där utsläppen behöver halveras varje årtionde för att ha en chans att
nå Parisavtalet4.
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Figur 2: Utvecklingen av koldioxidutsläpp efter källa.
Från Stoknes presentation./https://ourworldindata.org/grapher/co2-by-source

Den globala uppvärmningen har börjat märkas alltmer genom ökad intensitet i extrema
väderhändelser som skyfall och värmeböljor. Under sommaren 2021 drabbades Europa
av både skogsbränder och översvämningar på flera håll, och där även Sverige
drabbades när skyfall drog in över Gävle. Statusen för den biologiska mångfalden som
lyfts i mål 14 (för hav och marina resurser) och mål 15 (för landområden) har också
försvagats5.
Den brittiska ekonomen Kate Raworth beskriver med sin Donutmodell (the Dounought
economy) en ekonomi som begränsas av de planetära gränserna, men som samtidigt
tar hänsyn till social trygghet och livsnödvändigheter som alla borde ha rätt till.
Donutekonomin sammanfattar även ekonomins dubbla utmaning under 2000-talet: att
främja en utveckling där sociala mål nås inom planetens gränser. De planetära
gränserna som under seminariet också lyftes av Stoknes, innefattar förutom klimat och
biologisk mångfald även kemiska föroreningar, ozon, luftföroreningar, landanvändning,
färskvatten samt kväve- och fosforscyklerna7,8 (se Figur 3). Indikatorer som kan relateras
till de planetära gränserna återfinns för flera av Agenda 2030-målen, kanske tydligast i
mål 6 (rent vatten och sanitet för alla), 13 (bekämpa klimatförändringarna), 14 (hav och
marina resurser) och 15 (ekosystem och biologisk mångfald).
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Figur 3: Agenda 2030s mål för hållbar utveckling inom planetens gränser. Källa: Rockström et al. 20097; Steffen et
al. 20158. Denna specifika figur producerades i samband med Randers et al. 20189.

Under seminariet underströks även betydelsen för ekonomin av minskad ojämlikhet,
inte minst globalt vilket återfinns i Agenda 2030-mål 10 (minskad ojämlikhet). Stoknes
pekade på en markant ökning av ojämlikhet globalt, där den fattigaste hälften av
jordens befolkning bara tillgodogjorts 12% av den ekonomiska utvecklingen, medan
världens rikaste procent tillgodogjorts 27% av densamma10. Stoknes hänvisade också till
att ojämlikheten inom länder vuxit kraftigt alltsedan 1980-talet. Även Finnveden
betonade att utgångspunkten för en hållbar ekonomisk utveckling måste fokusera på
att fattiga människors behov tillgodoses, och Hassler resonerade att det vore
oacceptabelt med en framtida utveckling utan minskning av världsfattigdomen. I de
gemensamma diskussionerna lyftes vikten av att den sociala dimensionen av hållbar
utveckling inklusive folkhälsa inte glöms bort. Både som mål i sig för att en utveckling
ska vara hållbar, och som medel för att skapa förståelse och stöd för en utveckling som
är hållbar både från miljömässiga och ekonomiska utgångspunkter.
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Vart är vi på väg? Ekonomin behöver ställa om till hållbar
utveckling
Brittiska ekonomiprofessorn Nicholas Stern med den uppmärksammade Sternrapporten (The Economics of Climate Change: The Stern Review) från 2007, har beskrivit
klimatförändringarna som ”det största marknadsmisslyckandet världen har skådat”11.
Detta eftersom världens samhällen inte i tillräcklig omfattning lyckats beskatta och
därmed internalisera de enorma samhällskostnader som klimatförändringarna innebär.
Hassler betonade under seminariet att konsekvensen av att naturresurser inte prissätts
korrekt blir än värre när både befolkningen och ekonomin växer. Finnveden hänvisade
till Naturvårdsverkets data som visar att även om en viss mån av frikoppling av Sveriges
konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser ägt rum12, är det inte i närheten av den
omfattning som krävs för att nå Parisavtalet. Istället har en allt större ekonomi inneburit
att både utsläpp och resursutnyttjande ökat betonade Hassler.
På ett globalt plan visade Finnveden att världens samlade materiella fotavtryck i form av
resursanvändning ökat i takt med att världsekonomin vuxit. Figuren visar samtidigt att
ökningen i utsläpp av förbränning av fossila bränslen och industriella processer inte gått
lika fort vilket tyder på en viss frikoppling mellan ekonomins storlek och
koldioxidutsläpp globalt.Emellertid är denna frikoppling inte tillräckligt omfattande för
att utsläppen ska minska i den takt som Parisöverenskommelsen kräver.
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Figur 4: Relativ förändring i viktiga globala och miljömässiga indikatorer. Visade i hur det globala materiella
fotavtrycket (MF, som mäter utvinningen av råmaterial) och koldioxidutsläpp från förbränning av fossila bränslen
och industriella processer utvecklats jämfört med världens globala BNP (mätt i konstanta 2010 USD). Alla
indikatorer är indexerade till 1 år 1990. Datakällor: https://www.resourcepanel.org/global-material-flowsdatabase, http://www.globalcarbonatlas.org and https://data.worldbank.org. Från Wiedmann et al. 202013
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/.

Inom nationalekonomin har den så kallade kapitalansatsen fått stort inflytande när det
kommer till att definiera vad en hållbar utveckling innebär. Enligt kapitalansatsen
innebär en hållbar utveckling att summan av kapital är konstant eller ökande1. Kapital
innefattar såväl producerat kapital så som maskiner och infrastruktur, som
humankapital i form av frisk och utbildad arbetskraft liksom naturkapital i form av
fungerande ekosystem. Finnveden lyfte att kapitalansatsen är utgångspunkten i
rapporten ”The economics of biodiversity” av ekonomiprofessor Partha Dasgupta
202114 vid Cambridge universitetet. Kapitalansatsen har dock en rad problem, menar
Finnveden. Val av metodik som används för att värdera de olika formerna av kapital
spelar stor roll för vilka slutsatser som dras. Många analyser begränsas till
marknadsvärdet av de olika kapitalen. Därmed ges humankapital eller naturkapital som
inte bidrar till den produktiva kapaciteten inget värde. I praktiken riskeras även
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humankapital och naturkapital att underskattas. Dessutom får saker som skulle
bedömas som ohållbara, såsom nya oljefynd, en positiv effekt på kapitalet och därmed
på hållbarheten enligt kapitalansatsen. Finnvedens slutsats är därför att konstant eller
ökande kapital kan vara ett nödvändigt, men inte tillräckligt kriterium för vad som bör
ses som hållbart.
Vidare lyfte Finnveden att samhällsekonomiska analyser ofta bortser från så kallade
tröskeleffekter och ”tipping points”. Tröskeleffekter innebär att miljöförstöring såsom
utsläpp av växthusgaser över en viss nivå kan ge upphov till självförstärkande
återkopplingsmekanismer som medför oåterkalleliga förändringar i biosfären som kan
vara förödande för förutsättningarna för mänskligt liv15. Vidare kan
samhällsekonomiska analyser ha svårt att fånga effekter på kommande generationer
om diskonteringsräntan, som används i nuvärdesberäkningarna, sätts för högt. Det
innebär att effekter av olika åtgärder riskerar att underskatta effekten på kommande
generationer. Samhällsekonomiska analyser tar heller inte hänsyn till hur effekterna
fördelas, vilket riskerar leda till sned fördelning av kostnaderna för omställningen till
hållbar utveckling, enligt Finnveden.
Alla tre huvudtalare problematiserade kring Bruttonationalprodukt (BNP) och tillväxt
som mått på samhällsutveckling och konstaterade att dessa var otillräckliga mätetal för
att beskriva hållbar ekonomisk utveckling och/eller välfärd. Finnveden refererade till
BNP som ett mått på värdet av all produktion i ett land. Hassler fyllde i att det är ett
inkomstmått, men inte mer än det. Stoknes refererade till ”grön tillväxt” som förutsätter
att ekonomin (BNP) växer, men tillade att den ekonomiska utvecklingen vi sett hittills
aldrig har varit grön utan snarare grå (ökningar i BNP har gått hand i hand med ökad
miljöförstöring), samt att det är oklart huruvida rika länder behöver växa när det gäller
BNP.
Hassler presenterade i sin inledning ekologiskt fotavtryck, som han menar ofta används
för att peka på att dagens konsumtion, inte minst i Sverige, är ohållbar. Han
poängterade dock att det är mer användbart att se på det ekologiska fotavtryckets
beståndsdelar, där den största delen innefattar den landareal (biokapacitet) som skulle
krävas för att absorbera utsläppen av växthusgaser, Figur 5. Hassler menade att med
ett sådant synsätt blir det tydligt att den globala uppvärmningen är det påtagligaste
miljöproblemet och att det som främst behövs för hållbar utveckling är de effektivaste
åtgärderna för att få bukt på detta.
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Figur 5: Ekologiskt fotavtryck. Från John Hasslers presentation. Biokapaciteten för att absorbera utsläppen är det
svarta området.

Hur når vi hållbarhet? En ekonomisk utveckling som
möjliggör planetär hållbarhet och mänsklig hälsa
Under seminariet lyftes flera förslag för att förbättra de ekonomiska förutsättningarna
att stödja och främja en hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030. Nedan
sammanfattas diskussionerna under rubrikerna:
>> Utgå från miljö och jämlikhet
>> Hållbar utveckling en process där breda kommissioner bjuds in för att lösa ut svåra frågor
>> Ekonomins ramar behöver anpassas för att främja hållbar utveckling.

Utgå från miljö och jämlikhet
För att navigera mot en ekonomi som främjar hållbar utveckling presenterade Stoknes
ett diagram från sin bok Tomorrow’s Economy: A Guide to Creating Healthy Green Growth 16
(se exempel i Figur 6). Enligt Stoknes innebär genuin grön tillväxt att det ekologiska
fotavtrycket minskar betydligt snabbare än ekonomin växer.

12

Figur 6: Stoknes kompass för grön tillväxt. Se boken Tomorrow’s Economy: A Guide to Creating Healthy Green
Growth (2021)16

Stoknes presenterade även samma princip i förhållande till jämlikhet för att definiera
hälsosam tillväxt. I sin presentation definierade Stoknes ”hållbar ekonomisk utveckling”
som en ekonomi där minst två av produktivt kapital, naturkapital och socialt kapital ska
växa samtidigt som den tredje inte är negativ (se Figur 7).

Figur 7: Från Stoknes presentation.

13

“Grön hållbar tillväxt” innebär enligt Stoknes att ekonomin växer med mer än 1 % per år
samtidigt som resursproduktiviteten sjunker med minst 5 % per år och att jämlikheten
ökar i form av ett förbättrat Palma-index med minst 5 % per år. Finnveden
kompletterade detta resonemang med att målen i Agenda 2030 behöver ses som
universella, odelbara och ömsesidigt beroende. Kritiken som Finnveden riktade mot
kapitalansatsen är giltig även när det gäller Stoknes definition av ”hållbar ekonomisk
utveckling”.

Hållbar utveckling en process där breda kommissioner bjuds in för
att lösa ut svåra frågor
Flera av seminariets deltagande forskare och kommentatorer underströk vikten av att
se hållbar utveckling som en process. I denna process krävs mycket för att jämka
samman de 17 målen som ibland står i konflikt med varandra. I diskussionen betonades
att det krävs nya institutioner för att göra detta och det nämndes hur breda
kommissioner tillsatts i Tyskland för att lösa ut svåra knäckfrågor. Att en mångfald av
aktörer bjuds in för att lösa komplexa problem har länge lyfts inom forskning. Det har
under Covid-pandemin varit tydligt att komplexa problem kräver att hänsyn tas till olika
aktörers intressen och åsikter för att navigera lösningar som sedan successivt kan
omprövas17. På samma sätt skulle samhällen kunna förhålla sig till utformandet av en
mer hållbar ekonomisk inriktning18. I linje med detta föreslogs även ökad systemsyn
inom förvaltningen och samverkan mellan departement.

Ekonomins ramar behöver anpassas för att främja hållbar utveckling
För att förverkliga en ekonomi som främjar hållbar utveckling behövs ett
systemtänkande och institutioner som styr mot hållbara vägval för myndigheter, företag
och medborgare. Hassler lyfte här att den mest effektiva åtgärden som går att ta till
utifrån nationalekonomisk forskning är en skatt på koldioxid som är så universell som
möjligt. Enligt Hassler och kollegors simuleringar har även en CO2-skatt som är lägre än
EUs utsläppshandelssystem (ETS) en betydande effekt på de globala utsläppen, se Figur
8 19.
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Figur 8: Effekten av olika nivåer på en global koldioxidskatt. Från Hasslers presentation. Se även Hassler et al.
202019

Svårigheterna med att införa en global koldioxidskatt lyftes även under seminariet samt
betydelsen av att främja en social utveckling för att förankra och skapa stöd i
befolkningen för hållbar ekonomisk utveckling.

Avslutande reflektioner
Avslutningsvis tydliggjorde seminariet att utformningen av politiska och ekonomiska
institutioner och spelregler avgör möjligheterna att forma en mer hållbar utveckling.
Trots en stor bredd i seminariedeltagarnas forskningsdiscipliner och bakgrunder fanns
en samsyn i avgörande frågor för hur en ekonomi som möjliggör hållbar utveckling kan
se ut. Det visade också hur olika perspektiv tillsammans kan bidra till en bredare
förståelse för den nödvändiga transformationen mot en h. Förhoppningen är nu att
dessa bakgrundsdiskussioner kan fungera som stöd för det fortsatta arbetet om hur
hållbar ekonomisk utveckling kan ta sig i uttryck i praktiken med de förslag på åtgärder
som diskuteras inom ramen vår färdplan för hållbar ekonomi.
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