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FÖRSLAG TILL DISPOSITION OCH INNEHÅLL I DEL- OCH 

SLUTRAPPORT ETAPP 2  

Delrapporten (och slutrapporten, som ska följa samma disposition) består av tre 

delar/kapitel:  

1. Ett inledande kapitel med våra teoretiska utgångspunkter, där vi beskriver 

hur vi analyserar orsakerna till klimat- miljö och resurskriserna, på vilket 

sätt detta är kopplat till kapitalismens sociala metabolism och ekonomins 

funktionssätt, vad det teoretiska perspektivet inom ekologisk ekonomi 

innebär samt var och hur dominerande klassisk och neoklassisk 

nationalekonomi är otillräckligt. Här beskriver vi alltså problemet som vi i 
nästa del ger lösningsförslag på.  

2. En övergripande beskrivning av vårt alternativ, hur ser ett rödgrönt 

ekosocialistiskt samhälle ut, vilka grundvalar vilar det på? Formulera 

attraktiva och övertygande ”provisoriska utopier”. Vi beskriver ett skiftat 

fokus till välbefinnande för alla människor och ekosystem istället för 

ohållbar ekonomisk tillväxt och ojämlikhet. Från kvantitativ tillväxt till 

kvalitativ utveckling. Detta finns med som skelett men inte till innehåll i 
delrapporten i september.  

3. Konkreta reform- och politikidéer där vi för fram strategier och åtgärder 

inom konkreta sakområden som sätter oss på spåret till det ekosocialistiska 

sätt att organisera samhället som måste avlösa den kapitalistiska 

tillväxtekonomin. Detta är en blandning av mer genomgripande och 

punktvisa ”omställningsreformer”. Vi kan och bör tillåta oss en blandning 

av både etablerade och mer oprövade förslag och idéer här! Det är här våra 

tusen blommor ska blomma.  

1. KAPITEL ETT: Våra teoretiska utgångspunkter och analys  

I detta kapitel beskriver vi vår analys av det dominerande ekonomiska systemets 

funktionssätt och vilka konsekvenser detta har för samhällets sociala 

metabolism och för människans relation till ekosystemen. 

1.1 Kapitalismens funktionssätt och sociala metabolism 

Det ekonomiska systemet och ackumulationen 

Ett ekonomiskt system kan förenklat beskrivas som en samling av institutioner 

och mekanismer för att planera vad som ska produceras och för att fördela 

produktionens resultat. Det ekonomiska system som dominerar världen idag är 

mer eller mindre ”rena” varianter av kapitalism. Där fördelas resultatet av 

produktionen i huvudsak baserat på köpkraft medan planeringen av 

produktionen sköts av den klass som äger produktionsmedlen. 

 

I kapitalismen finns, som i varje ekonomiskt system, drivkrafter – incitament – 

inbyggda. Drivkrafterna ger form åt relationerna mellan människorna och 

mellan samhället och naturen. Den starkaste drivkraften i det kapitalistiska 

systemet är konkurrensen som driver kapitalisterna mot det överordnade målet 

att maximera lönsamheten – genom profit eller ränta – i syfte att förmera sitt 

kapital (dvs få mer kapital). Den kapitalist som inte kan få sitt kapital att växa 

minst lika mycket som konkurrenterna är dömd att bli utkonkurrerad eller 

uppköpt av mer framgångsrika kapitalister. Under detta mål, stumt och blint 

inför sociala och ekologiska behov, underkastas allt och alla: från arbetet och de 
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arbetande människorna till själva jorden. Som Marx kunde konstatera 1867 

leder jakten på nya vinster kapitalet ut på en ändlös – kaotisk och okontrollerad 

– rovdrift: ”Den kapitalistiska produktionen kan endast utveckla den 

samhälleliga produktionsprocessens teknik och sammansättning genom att 

samtidigt förstöra all rikedoms urkällor: jorden och arbetaren.” 

 

En hållbar ekonomi förutsätter att vi inte förbrukar naturresurser snabbare än 

vad de uthålligt kan förnyas, och att vi inte stöter ut avfall snabbare än vad det 

framgångsrikt kan absorberas och återintegreras i kretsloppen. Dessa ekologiska 

funktionskrav har visat sig svår- eller oförenliga med kapitalets krav på en 

ständigt ökad ackumulation av kapital, som istället driver ekonomin att 

expandera allt längre ut i alla tillgängliga marginaler och utan hänsyn till 

naturgivna begränsningar.   

 

Inom ramen för ett kapitalistiskt ekonomiskt system kan politiska styrmedel 

utvecklas som under en begränsad tid och i begränsad omfattning kan mildra de 

destruktiva konsekvenser systemets inneboende drivkrafter resulterar i. Men 

utan att ersätta det ekonomiska systemet med ett annat system – med andra 

drivkrafter – rör sig systemet, politiska segrar till trots, obönhörligt i den 

riktning det drivs mot av sin interna logik: expansion, exploatering, 

externalisering.  

 

Det kapitalistiska samhällets sociala metabolism 

Allt liv vilar på ett utbyte av materia och energi med omgivningen. Växterna 

använder solenergi för att spjälka luftens koldioxid till socker för att kunna 

bygga biomassa samtidigt som restprodukten syre utstöts. Djuren i sin tur andas 

syret, äter växter eller andra djur och dricker vatten för att tillgodogöra sig 

energi och materia. Djurens restprodukter återgår därefter till jorden i ett slutet 

kretslopp. Denna ständiga ström av energi och materia genom levande system 

kallas för metabolism – ämnesomsättning. Inom ekologisk ekonomi används 

begreppet social metabolism för att på motsvarande vis analysera och beskriva 

den relation som råder mellan samhället och källorna för samhällets resursuttag 

och dess restprodukter.  

 

Kapitalismen utmärks av att den gång efter annan, utifrån sin interna logik, slår 

upp ”revor” i den sociala metabolismen. Dessa ”metaboliska revor” repas rakt 

genom den väv som binder samman människan med villkoren för hennes 

existens. I Kapitalet lyfte Karl Marx en av sin tids mest oroande miljöfrågor, 

jordbruksmarkens avtagande bördighet, som ett exempel på detta. Den yttersta 

orsaken till den miljökrisen var uppkomsten av ett kapitalistiskt jordbruk som 

producerade för ett industriproletariat i städerna. Denna separation mellan 

bruket av jorden och konsumtionen av dess avkastning resulterade i en ””oläklig 

reva i den sociala ämnesomsättningens ömsesidiga process”” menade Marx. I 

stället för att återföras till jorden ansamlades näringsämnena från 

jordbruksprodukterna istället som avfall i städerna. 
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Kapitalets strategi inför denna och andra ”metabolistiska revor” har varit en 

ändlös serie av successiva skiften till nya metoder, nya teknologier och nya 

råvaror. Det oupphörliga skiftet är kapitalismens huvudstrategi för att 

undkomma de problem som uppstår i och med föregående metabolistiska revor. 

Men därmed löses på intet sätt det ursprungliga problemet. I stället dras nya 

områden, nya resurser, in i den sociala metabolismen. I fallet med den brutna 

näringscykeln blev den tillfälliga lösningen att under några få årtionden 

exploatera det fosfat- och nitratrika fågelträck som under tusentals år ansamlats 

på öar utanför Latinamerikas stillahavskust. När den resursen var uttömd gick 

det industriella jordbruket vidare till framställning av kemiska gödningsmedel 

och bruk av jordbruksmaskiner som förbrukar mängder av fossila bränslen – 

jordbruket blev en övning i att göra mat av olja. I sin systematiska oförmåga att 

återförsluta den grundläggande ohållbarheten leder varje ”lösning” vidare till 

nya, allt vidare, revor. Kapitalackumulationen utvidgas och insatsen höjs. 

1.2 Tillväxtideologin och marknadsliberalismen  

I den allmänna politiska debatten betraktas ekonomisk tillväxt ungefär på samma 

sätt som fred och demokrati: som ett grundläggande värde ”alla är överrens om” 

är självklart positivt och bra. Tillväxten är omgiven av ideologi och starka 

föreställningar. 

 

På senare år har dock allt fler röster som är kritiska mot den ekonomiska 

tillväxtens status som överordnat mål börjat höras. Det talas till och med om att 

vi idag har ett tillstånd av en ”oekonomisk tillväxt”. En tillväxt som gör oss 

fattigare genom att kosta mer och orsaka större problem än de nya förmågor och 

den ökade köpkraft den samtidigt ger oss.  Detta kapitel kommer att 

utvecklas. 

1.3 Politiska (ekonomiska) maktförhållanden  

IEA, OECD:s energiorgan, har dragit slutsatsen att två tredjedelar av de kända 

tillgångarna av fossil energi måste stanna under jord om det ska finnas en rimlig 

möjlighet att klara tvågradersmålet. Andra beräkningar anger den ohållbara 

andelen av fossilreserverna till fyra femtedelar. Men detta påverkar inte 

aktiekurserna det minsta hos oljebolag som Shell, BP och Exxon. Den 

ekonomiska makten litar uppenbart på att regeringarna i de mäktiga länderna 

inte kommer att fatta beslut som nämnvärt hindrar oljebolagen från att kasta sig 

över nya fyndigheter. Vi ser t ex hur huggsexan om Arktis är i full gång. Hot 

om ekologisk kollaps påverkar inte denna drivkraft eftersom kapitalet lyder 

under vinstmaximeringens lag. Det kapital som bryter mot denna går under i 

konkurrensen och slås ut. Så länge denna grundläggande förutsättning råder och 

de intressen som bär upp den tillåts styra är det svårt att se de kommande 

klimatkonferenserna ta avgörande och nödvändiga steg framåt.  

 

I åtminstone 20 år har det varit väl känt att världen är på väg mot en allvarlig 

utveckling för klimatet och det ekologiska systemet. Trots det förmår inte 

världens stater förenas kring verkningsfulla åtgärder för att förhindra 

katastrofen. Det beror inte på att det är omöjligt utan på att det skulle innebära 

att centrala delar av den kapitalistiska ordningen – tillväxt och 
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kapitalackumulation – måste regleras, begränsas eller förkastas. De ledande 

industrinationerna har hittills vägrat utmana kapitalintressena och därför 

blockeras framsteg i FN:s klimatförhandlingar. Utan skarpa politiska beslut 

saknar den globala storföretagsamheten vilja eller förmåga att ställa om till en 

långsiktig hållbar produktion. Inom länderna drar sig politikerna för att fatta 

nödvändiga beslut av rädsla för att straffas av väljare och mäktiga intressen, 

samtidigt som enskilda konsumenter och företag är paralyserade av sin egen 

betydelselöshet. 

 

Vi anser att detta farliga dödläge bara kan brytas genom ett starkt folkligt tryck 

och genom att Sverige och andra länder i Nord ”går före” – i betydelsen gör 

större klimatåtaganden än övriga världen eller vad som har bestämts i 

internationella avtal. Det kräver i sin tur modiga politiker och modiga väljare 

som förstår att en klimatomställning inte bara är nödvändig, utan också kan 

omvandlas till en positiv vision för vårt samhälle. Politik handlar om att välja, 

att gå före och ta ställning. 

 

Högern har däremot väldigt låga ambitioner i miljö- och klimatfrågorna. Den 

framhåller ofta hur liten Sveriges klimatpåverkan är i globalt perspektiv, att vi 

redan har en ambitiös klimatpolitik och att ytterligare satsningar hotar Sveriges 

konkurrenskraft, jobben och välfärden. Att ”gå före” är därför både meningslöst 

och kostsamt, anser de. Vi menar att det är denna inställning som har fört oss till 

den ekologiska krisens rand. Om alla länder resonerar liknande, om ingen visar 

ledarskap och går före, kommer det att sluta väldigt illa.  

 

Att länder i Nord går före är, för det första, en politisk förutsättning för att nå en 

global överenskommelse om utsläppsminskningar. Vill vi rädda klimatet åt våra 

barn har vi knappast något annat val än att gå före och visa att en grön 

omställning är möjlig och kan ske utan välfärdsförluster. Idag ser 

motsättningarna inom FN:s klimatförhandlingar ut att vara för hårda för att vi 

ska kunna förlita oss på att ett rättvist och ambitiöst avtal hinner träda i kraft 

inom den korta tidsperiod vi har på oss att börja minska utsläppen. Vi ser därför 

ingen annan möjlighet än att kämpa för en omställning i Sverige, precis som 

miljörörelsen och vänstern på andra håll kämpar för en omställning i sina 

länder. Det är enda sättet att lägga grunden för en global överenskommelse på 

sikt. 

 

Att i-länderna ska gå före är även juridiskt fastställt i FN:s klimatkonventions 

skrivning om ländernas ”gemensamma men olikartade ansvar och förmåga”. 

Det är slutligen en moralisk plikt som följer av att det är våra länder som har 

orsakat klimatförändringen (i-länderna har gjort ca tre fjärdelar av världens 

koldioxidutsläpp trots att vi bara omfattar ca en femtedel av befolkningen) och 

tjänat på dem ekonomiskt, samtidigt som kostnaderna för klimatförändringen 

till allra största delen drabbar människor i Syd.  

 

Samtidigt måste vi givetvis vara medvetna om att Sveriges utsläpp är 

marginella ur globalt perspektiv. Så länge inget internationellt avtal är på plats 
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finns därför en ekonomisk risk med att gå före: risken att vi vidtar kostsamma 

åtgärder som i slutändan bara påverkar klimatförändringarna marginellt. Men 

denna risk behöver vägas mot de politiska och ekonomiska möjligheter en tidig 

omställning ger. Först och främst genom att inspirera andra och skapa det 

förtroende i vilket ett globalt miljösamarbete kan bottna. Lyckas detta kommer 

våra satsningar att löna sig eftersom vi då börjat uppfylla våra åtaganden och 

andra länder kommer att vidta motsvarande åtgärder. Att gå före kan också ge 

tekniska och ekonomiska fördelar när våra kunskaper blir internationellt 

efterfrågade.  

 

Många åtgärder för att minska utsläppen kan även motiveras av helt andra skäl 

än miljömässiga. Ekonomiska styrmedel som grön skatteväxling eller gröna 

elcertifikat är statsfinansiellt neutrala. Smarta statliga investeringar i och 

upphandlingar av grön teknologi är en initial utgiftspost men kan stärka svensk 

exportindustris konkurrenskraft. En ”green new deal” för upprustning och 

energieffektivisering av miljonprogramsområden kan utformas som en 

sysselsättningsåtgärd, förbättrar boendemiljön för främst låginkomsttagare och 

minskar bostadsbristen. Offentliga satsningar på beteendeförändringar kan få 

människor att leva hållbarare, exempelvis avseende hur de äter och 

transporteras, på ett sätt som kraftigt minskar utsläppen, men också främjar 

deras egen hälsa.  En arbetstidsförkortning omfördelar rikedom från mer 

konsumtion till mer tid vilket inte bara gynnar miljön utan även minskar 

arbetslösheten och höjer livskvalitén. En utbyggd välfärdssektor, satsningar på 

utbildning och kultur- och idrottsaktiviteter ger också förutsättningar för ett gott 

liv som samtidigt ger mindre påfrestningar på miljön.  

 

En kraftfull omställning med bibehållen välfärd förutsätter också stora 

investeringar i exempelvis förnyelsebar energi, energieffektiviseringar och nya 

transportmedel. Det är därför rimligt att fundera på hur risker och möjligheter 

ska balanseras. Vi menar att Sverige kan satsa betydligt större belopp än idag på 

klimatåtgärder både på hemmaplan och utomlands – utan att det hotar vår 

konkurrenskraft eller välfärd. Dessa utgifter kan, tillsammans med smarta, 

kostnadsneutrala åtgärder, ha stora effekter på Sveriges utsläpp liksom för 

trovärdigheten i klimatförhandlingarna. Det bidrar till att skapa de ”ringar på 

vattnet” som är en förutsättning för att rädda framtiden från 

klimatförändringarnas skräckscenarier.  

 

Till omställningens positiva sidor hör också att vi att kommer leva i visshet om 

att vår livsstil inte tär på andra människors och kommande generationers 

livsmöjligheter. Från kolonialtiden fram till idag har råvaror och energi från Syd 

och de globala allmänningarna hämtats till Nord utan att kompensera för 

materiella förluster, förlorade utvecklingsmöjligheter, förslitning av ekosystem 

och arbetskraft. Detta har varit avgörande för Nords förmåga att säkra 

världsdominans samt välfärd och välstånd för de flesta av sina medborgare, 

samtidigt som Syds försök att komma i kapp har undergrävts. Vi behöver en 

verkligt global ”new deal” som tar sig an århundraden av kapitalistisk utsugning 
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av människor och miljö och skapar goda livsförutsättningar alla jordens 

människor – nu levande och ännu ofödda.  

1.4 Ekologisk ekonomi  

Ekologisk ekonomi har de senaste decennierna vuxit fram som ett alternativ till 

neoklassisk ekonomi och miljöekonomi (den gren av neoklassisk ekonomi som 

sysslar med miljöfrågor). Den mest väsentliga skillnaden är att medan 

neoklassiker betraktar ekonomin som ett slutet system ser ekologiska ekonomer 

ekonomin som en del av vår biofysiska miljö. 

Alla grundböcker i nationalekonomi innehåller en illustration av det 

ekonomiska kretsloppet (se figur 1), i vilket ekonomin beskrivs som ett 

kretslopp där hushållen och företagen möts på två marknader: faktormarknaden, 

där hushållens arbete och kapital byts mot löner och vinster, samt 

varumarknaden, där företagens varor och tjänster byts mot hushållens pengar.  

 

Figur 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta är en förenklad bild av samhällsekonomin, men även i mer avancerade 

modeller kvarstår ett kretslopp med ett friktionsfritt utbyte mellan ekonomins 

olika aktörer. Men verkliga produktionsfaktorer och varor kan förstås inte 

cirkulera i en sådan modell – det vore en fysikalisk omöjlighet (en 

evighetsmaskin). Det som egentligen cirkulerar är i stället abstrakta värden – 

representationer av verkligheten mätta i pengar. Vad modellen bortser ifrån är 

dock att varje utbyte i verkligheten förutsätter ett nytillskott av energi och 

materia.  

 

Enligt ekologisk ekonomi är det orimligt att bortse från ekonomins biofysiska 

förutsättningar. I Figur 2 visar hur energi och materia ständig förs in i 

ekonomin. Men biofysiska resurser följer inte de ekonomiska lagarna – utan 

naturlagarna. Något förenklat kan sägas att de inte cirkulerar i modellen utan 

förbrukas – de förs in i ekonomin som råvaror, där de förbrukas och förs ut ur 

ekonomin som avfall (sopor eller utsläpp av olika slag). Deras väg genom 

ekonomin är därför linjär 
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Figur 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Följden av att biofysiska resursflöden inkluderas i den ekonomiska modellen är 

att vi enklare kan se att ekonomin bygger på en förbrukning av ändliga depåer 

av råvaror och fossila bränslen – vilket inte kan fortgå i all evighet. Jorden är ett 

slutet system vad gäller materia. Endast en mycket liten del av råvarorna 

återvinns, och bara genom tillsättning av stora mängder energi. Men samtidigt 

har vi tillgång till ett enormt och ständigt inflöde av solenergi. Den energin ger 

oss värme, vind och vågor och används av växter för att producera biomassa. 

Ekologisk ekonomi handlar i hög grad om att styra om samhällets 

resursanvändning från ändliga lager av råvaror och fossil energi till att tillvarata 

den energi och materia som produceras direkt genom solinstrålningen. 

 

Neoklassisk ekonomi förlägger alltså ekosystemen utanför ekonomin – som 

externa sfärer där materia och energi kan hämtas och avfall kan dumpas (se 

figur 3). Genom att ekonomin betraktas som en egen sfär, fristående från andra 

sfärer, finns inga egentliga hinder för dess tillväxt. Ekonomin saknar utsida: 

växer den, sker det inte på bekostnad av något annat.  

 

Figur 3 
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Inom ekologisk ekonomi, däremot, betraktas ekonomin som en del av det 

mänskliga samhället i sin helhet, vilket i sin tur är en del av biosfären – och 

biosfären är ändlig, den kan inte växa (se figur 4). Om ekonomin (eller 

samhället) växer i betydelsen att större anspråk görs på energi och materia, sker 

det alltså på bekostnad av ekosystemen. Ekonomin blir mer av ett 

nollsummespel. Den kan växa, men bara genom att kolonisera dess utsida: 

samhället, naturen. Och den kan bara växa till en viss punkt, för de yttre 

gränserna ligger fast. I teorin kan ekonomins abstrakta penningvärde växa utan 

att genomflödet av energi och materia ökar, och sådan tillväxt är oproblematisk 

ur ekologisk synpunkt. Men i praktiken medför all ekonomisk nyttotillväxt i ett 

kapitalistiskt samhälle utan skarpa begränsningar alltid större miljöbelastning. 

 

Detta leder till att en ekologisk ekonom prioriterar annorlunda än en neoklassisk 

ekonom. Huvuduppgiften för den sistnämnda är att uppnå optimal allokering av 

samhällets resurser givet en viss fördelning. För en ekologisk ekonom är 

huvuduppgiften i stället att fastställa ekonomins optimala storlek, i termer av 

olika sorters miljöbelastning. Den optimala storleken maximerar samhällets 

välfärd – utan att tära på dess långsiktiga möjligheter att upprätthålla välfärden.  

Ett ökat resursutnyttjande som gör mer skada än nytta på lång sikt kallas för 

”oekonomisk tillväxt”. När väl en rimlig storlek har fastställs och uppnåtts, är 

den ekologiska ekonomens andra prioritering fördelning av samhällets resurser. 

Den neoklassiska ekonomen bryr sig sällan om fördelning, och eventuella 

frågor om orättvisor hänvisas till att ekonomisk tillväxt gör det bättre för alla. 

Inom ekologisk ekonomi, där storleken är given, behöver däremot fördelningen 

angripas med mer direkta medel. Allokering hamnar först på tredje plats i den 

ekologisk-ekonomiska prioriteringslistan: först när skalan har fastställts och vi 

har bestämt en eftersträvansvärd fördelning kan en effektiv allokering 

fastställas. 

 

Figur 4.  
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Ekologiska ekonomer har förespråkat en lång rad konkreta politiska förslag. De 

flesta handlar om att begränsa ekonomins biofysiska storlek: regleringar, 

miljöskatter, gröna subventioner, utsläppshandelssystem, etc. När det gäller 

fördelningsaspekten ansluter de sig ofta till keynesianska eller marxistiska 

ekonomers förslag: höga inkomst- och förmögenhetsskatter (rent av tak), 

generösa försäkringssystem eller basinkomst, stor offentlig sektor. Synen på 

effektiv allokering ligger närmare standardekonomin, men många ekologiska 

ekonomer är djupt skeptiska till metoder som bygger på att prissätta 

naturvärden. 

2. KAPITEL TVÅ: Vårt alternativ   

2.1 Vår väg: en politik för välbefinnande och jämlikhet.  

2.2 Från ohållbar tillväxtekonomi till hållbar utveckling  

3. KAPITEL TRE: Konkreta reform- och politikidéer   

PRODUKTION, RESURSHUSHÅLLNING, HANDEL, BYGGANDE  

3.1 Produktionens mål och organisering  

Bort från ”inhägnadernas tragedi till gemensamt ägande.  

3.2 Matförsörjning och matsäkerhet  

Livsmedel
 

Jordbruket är kanske det hittills största mänskliga ingreppet i naturen. Med 

jordbruket har miljontals hektar skog, stäpp, savann och annan biologiskt rik 

mark omdanats till monokulturer uppfyllda med kemiska insatsmedel för att 

producera maximalt med livsmedel. Livsmedelsproduktion är förstås en helt 

oundgänglig verksamhet. Vi behöver livsmedel för att överleva. Samtidigt vet 

vi att jordbruket/livsmedelsproduktionen är en av de främsta källorna till 

övergödning, användande av sötvatten, försurning, utsläpp av växthusgaser 

samt intensivuppfödning av s k fler lantbruksdjur än det finns människor på 

jorden. En självklar hållning är att se detta som vilken mänsklig verksamhet 

som helst och att vi måste göra allt för att bedriva den så resursmässigt rationell 

och hållbar som möjligt.  

 

Svårigheterna att föda hela världens befolkning riskerar att öka på sikt, bland 

annat beroende på klimatförändringarna och de industrialiserade ländernas 

konsumtionsmönster. Utrymmet för att låta jordbruksytan expandera är mycket 

begränsat. Det krävs både en ökad produktion samt beteendeförändringar. 

Avkastningen behöver därför öka i termer av näringsinnehåll, samtidigt som 

miljöbelastningen i form av metanutsläpp, näringsläckage och 

bekämpningsmedel måste minska. För att möta den uppgiften krävs både 

forskning och politisk styrning.  Sverige behöver vara förberett på att på sikt bli 

ett matexporterande land. 

 

En del av den produktionsnära forskning vi vill satsa på gäller just jordbrukets 

nyckelfrågor. Det handlar framför allt om en lång rad små steg mot hållbara 

former, men också om tänkbara kvalitativa steg som odlat kött. I augusti 2013 
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presenterade nederländska forskare den första hamburgaren framtagen från 

kultiverade djurceller. I Sverige finns ett intresse för odlat kött bland vissa 

forskare och företag, men det än så länge saknas forskningsmedel. Vi ser en 

enorm potential i att bespara djurs lidande samt att kraftigt reducera utsläppen 

av växthusgaser genom att i framtiden kunna odla kött. Forskningsmedel och 

annat offentligt stöd måste därför anslås till framtagandet av odlat kött i stor 

skala.  

 

Vi vill gå mot konsekventa klimatskatter, med sikte på att klimateffekterna av 

metan och lustgas beskattas på samma nivå som koldioxid. Dagens metanskatt 

täcker bara den metan som används som energikälla. Den behöver utvidgas med 

punktskatter på framför allt nötkött, som motsvarar den typiska utsläppsnivån i 

olika sorters djuruppfödning. Vi vill också se över möjligheterna till en mer 

konsekvent beskattning av övriga utsläpp i jordbruket, som t ex metanutsläppen 

från gödsel. 

 

Det behövs ett starkt nationellt självbestämmande över jordbrukspolitiken, i 

Europa och i världen. Jorden i fattiga länder behöver ägas av bönderna och 

användas mer för lokal livsmedelsförsörjning och mindre för exportproduktion. 

Kunskapen behöver kunna spridas fritt, vilket kräver radikala förändringar av 

immaterialrätten.  

 

Animaliesektorns miljöpåverkan 

Storskalig djuruppfödning är den verksamhet inom livsmedelsproduktionen som 

står för den största resursanvändningen och som överlag har den största 

påverkan på miljön. Sedan 1950-talet har världens köttkonsumtion mer än 

femfaldigats. Om inget görs förväntas köttkonsumtionen att fördubblas till 2050 

jämfört med 1999 års nivåer. Enligt FAO-rapporten Livestock’s Long Shadow 

står den globala animalieindustrin för 18 procent av världens totala utsläpp av 

växthusgaser. Nivån på resursförbrukningen och utsläppen är tätt förknippat 

med vilken sorts kött som produceras. I svenska förhållanden medför t ex 

produktion av ett kilo nötkött utsläpp på 26 kilo koldioxidekvivalenter (CO2e), 

medan siffran för ett kilo fläskkött är 6, kyckling 3 och ett kilo baljväxter – som 

med högt proteininnehåll är en utmärkt ersättare till animalier – medför utsläpp 

på ungefär 0,7 kg CO2e (”Mat-klimatlistan”, SLU, 2012). 

 

Enligt FAO kan boskapssektorn vara en av de största orsakerna till förlusten av 

biologisk mångfald då den nyttjar 30 procent av jordens landyta och 70 procent 

av all jordbruksmark i världen. Boskapssektorn är dessutom en av de främsta 

orsakerna till skövlingen av tropisk skog. Hela 70 procent av den tidigare 

skogsmarken i Latinamerika har omvandlats till betesmark. Regnskog skövlas 

även för odling av djurfoder som sedan exporteras till exempelvis EU:s 

köttproduktion, inte minst soja. 
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Stora delar av världen lider av vattenbrist. Enligt FAO står boskapssektorn 

bakom en stor del av det ökade användandet av vatten och nyttjar över 8 procent 

av världens vattenresurser. Köttproduktion förbrukar mycket mer vatten än 

produktion av vegetabilier. För att producera ett kilo vegetabilier krävs mellan 

400 och 3 000 liter vatten, medan kycklingkött kräver 6 000 liter och nötkött 15 

000 liter eller mer (Stockholm International Water Institute, More Nutrition Per 

Drop, 2004). För att hushålla med vattnet borde vi alltså äta mer vegetabilier 

och mindre kött. 

 

Sverige 

I Sverige ser förhållandet likartat ut, med det stora undantaget att odlingsarealer 

och tillgång till färskvatten inte är en begränsande faktor som på många andra 

ställen i världen. Men även här har konsumtionen av animalier ökat kraftigt. En 

viktig orsak är allt billigare import. Idag är nästan hälften av allt kött som 

konsumeras i Sverige importerat. I Sverige äts idag mer kött än någonsin. Sedan 

1990 har konsumtionen ökat med 40 procent, från 60 kilo per person och år till 
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85 kilo år 2012 (”Köttkonsumtionen i siffror”, Jordbruksverket, rapport 

2013:2). Vi hamnar långt över världssnittet på 42 kilo per person och år (I USA 

äter man 118 kg/person/år, EU-snittet ligger på ca 85 kilo medan man på den 

afrikanska kontinenten endast äter 18 kg, i Asien 31 kilo och i Indien där det är 

vanligt att undvika kött av religiösa skäl äter invånarna endast 4 kilo kött/person 

varje år).  

 

Den ökande köttkonsumtionen har fått de svenska utsläppen att öka kraftigt.  

Enligt ”Trends in greenhouse gas emissions from consumption and production 

of animal food products” (Cederberg, Hedenus, Wirsenius, Sunesson, Animal 

July 2012) har utsläppen från den svenska produktionen av animaliska 

produkter visserligen minskat från 8,5 miljoner ton CO2e 1990 till 7,3 miljoner 

ton 2005. Minskningen härrör främst från en minskad produktion (som har 

ersatts av en ökad import). Men de svenska utsläppen från konsumtionen av 

animalier ökade under samma period med 22 procent, till 10 miljoner ton CO2e. 

Det är nästan lika mycket som utsläppen från Sveriges 4,3 miljoner personbilar. 

Forskarnas slutsats är att möjligheterna att minska utsläppen med en effektivare 

produktion är begränsade. För att begränsa den globala uppvärmningen till max 

2 grader måste konsumtionen av animaliska produkter minska, menar man.  

 

I januari 2013 publicerade Jordbruksverket rapporten ”Hållbar köttkonsumtion. 

Vad är det? Hur når vi dit?”. Den lyfter upp den ökande konsumtionen av 

animalier och vilka konsekvenser detta kan leda till. Man konstaterar att 

köttkonsumtionen måste minska av klimatskäl samt att med en minskad 

köttkonsumtion följer också bättre möjligheter att föda hela jordens befolkning. 

I rapporten läggs fram en serie förslag på åtgärder/styrmedel som skulle kunna 

bidra till en minskad köttkonsumtion. Vid sidan av förslaget om en 

”koldioxidskatt på kött och andra animaliska produkter” föreslog 

Jordbruksverket ett ökat användande av den offentliga upphandlingen, 

satsningar på vegetariska måndagar, teknikutveckling, informationssatsningar 

m.m. för att minska utsläppen från köttindustrin. Vi stödjer förslaget i 

Jordbruksverkets rapport om en skatt utifrån olika livsmedelsslags 

klimatpåverkan (uträknat enligt en schablon) i syfte att minska klimatutsläppen, 

förbättra den globala livsmedelsförsörjningen och hälsan.  

3.3 Energisäkerhet  

En demokratisk förnyelsebar energiproduktion, fossilfritt samhälle. 

Internationella exempel, Tysklands energiomställning mm.  

Energieffektivisering     

Enligt International Energy Agency så ligger Sverige på åttonde plats över 

världens mest elförbrukande länder per capita, och på sjätte plats bland OECD 

länder. Detta kan delvis förklaras av långa kalla vintrar samt energiintensiv 

industri (IEA, 2013; Svensk Energi, 2013). Men det visar också att det finns 

betydande utrymme för energieffektivisering. År 2011 var den genomsnittliga 

elförbrukningen per capita 14 360 kWh. Om Sverige ska klara av att avveckla 

kärnkraften och i ökad utsträckning försörjas med förnyelsebar energi, så måste 
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energianvändningen bli mer effektiv i förhållande till BNP, och dessutom borde 

energiförbrukningen minska totalt sett.  

 

Enligt Energimyndigheten så uppgick den slutliga energianvändningen i 

Sverige till 614 TWh 2010, varav 23 procent användes inom industrin, 14 

procent inom transportsektorn, 25 procent inom byggnader och tjänster, 10 

procent av internationella transporter, samt 25 procent distributionsförluster 

huvudsakligen på grund av att kylvattnet från kärnkraftverk pumpas ut i havet 

istället för att t.ex. användas för fjärrvärme. Av de huvudsakliga primära 

energikällorna som användes i Sverige 2010 så kom 38 procent från fossila 

bränslen, 27 procent från kärnkraft och 11 procent från vattenkraft. 

(Energimyndigheten, 2012)  

 

Som en del av EU: s mål om ökad energieffektivisering, har riksdagen satt upp 

mål om att minska energiintensiteten (mängden tillförd energi/BNP), med 20 

procent mellan 2008-2020, vilket motsvarar 1,7 procent per år. Men enligt 

Energimyndighetens prognos beräknas energiintensiteten minska med endast 13 

procent till 2020 (Riksrevisionen, 2013). Det finns därför stort utrymme för 

åtgärder som ökar energieffektiviteten i Sverige.  

 

Några åtgärder som skulle kunna öka energieffektiviteten är att fasa ut de 

subventioner till fossila bränslen som OECD har identifierat i Sverige, vilka 

framförallt är skatteavvikelser från energi och koldioxidskatten (OECD, 2013). 

Även inom industrin krävs ekonomiska incitament för fortsatt 

energieffektivisering. Ett annat område där det finns stor potential för 

energieffektivisering är inom byggnader och lokaler.  

 

År 2010 var 20 procent av bostäderna i miljonprogramsområden renoverade, 

men enligt företaget Sweco finns ca 650 000 lägenheter i 

miljonprogramsområden som har stora renoveringsbehov som fasadrenovering, 

stambyte, energieffektivisering och upprustning av närområden. Stiftelsen 

Tällberg Foundation som verkar för en energieffektiv upprustning av 

miljonprogramsområden menar att ”En storskalig upprustning av de berörda 

områdena skulle kräva en investering på upp emot 650 miljarder kronor 

beroende på hur stor energieffektivisering som eftersträvas.” Men en sådan 

satsning skulle också kunna skapa 50 000 arbetstillfällen och öka 

energieffektiviteten i byggnaderna med 80 procent.  

 

Att öka energieffektiviteten i Sverige är av avgörande betydelse för möjligheten 

till en hållbar omställning, att fasa ut kärnkraft och möjliggöra ökad 

elanvändning i transportsektorn och hushålla bättre med förnyelsebar energi. 

Minskad elförbrukning i Sverige kan också underlätta avvecklingen av fossila 

kraftverk i norra Europa, genom ökad elexport. 

Text om Tyskland kommer att utarbetas 

3.4 Samhällsplanering för hållbara habitat  

Byggande, bostäder, transportsystem, inriktning och styrning  

http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/17972/RiR_2013_8_Anpassad_Energieffektivisering.pdf
http://www.riksrevisionen.se/PageFiles/17972/RiR_2013_8_Anpassad_Energieffektivisering.pdf
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3.5 Arbete och konsumtion  

Full sysselsättning inom en hållbar ram 

Den omställning vi föreslår skulle leda till en rad nya, gröna jobb, men de 

ersätter samtidigt ett stort antal av dagens miljöbelastande jobb. Sett till sin 

helhet handlar omställningen inte om att arbeta mer och hårdare, utan tvärtom 

om att frigöra stora mängder arbetstid.  

De positiva effekterna av nya, resurssnålare produktionsformer har hittills ätits 

upp av produktionens allmänna expansion. Den tendensen är tätt knuten till 

kapitalets drivkraft att ta varje upptänklig möjlighet att öka avkastningen. Ska vi 

kunna ställa om produktionen som helhet från hög till låg miljöbelastning 

behöver den sortens rekyleffekter hanteras aktivt. I teorin skulle det problemet 

kunna lösas genom att sätta marknadsvillkor där principen att förorenaren 

betalar tillämpas konsekvent. Vi är dock mycket långt därifrån. Även med en 

radikal politik i Sverige och skarpa globala avtal skulle det antagligen ta 

årtionden att etablera den principen, bland annat på grund av strukturella hinder 

och kapitalistiska maktförhållanden.  

 

Så länge produktionen inte håller sig inom ekologiskt hållbara ramar behöver 

den allmänna expansionen av produktionsvolymerna i de miljöbelastande 

sektorerna därför hejdas. Produktivitetsutvecklingen behöver i första hand 

realiseras som fritid, inte i fler producerade materiella varor. Det betyder att den 

totala arbetstiden i de flesta sektorer behöver börja sjunka och att ökningstakten 

av den totala köpkraften dämpas. I en tid då klimatförändringarna synliggör att 

det verkliga samhällsekonomiska nettovärdet av den materiella produktionen 

har varit gravt överskattat, är det läge att prioritera annat. Vi vill se en stark och 

långsiktig expansion av välfärdsverksamheterna och informationsproduktionen, 

som båda präglas av låg miljöbelastning och hög samhällsekonomisk 

produktivitet. De behöver i huvudsak finansieras gemensamt för att kunna 

drivas produktivt. De jobben är dock långt ifrån tillräckliga för att nå full 

sysselsättning, särskilt inte som en omställning allt eftersom skulle frigöra 

ytterligare arbetstid. Därför är en fortlöpande arbetstidsförkortning helt 

avgörande för en hållbar sysselsättningspolitik.  

 

Arbetstidsförkortning 

Vi vill se en fortlöpande arbetstidsförkortning, bland annat för att nå full 

sysselsättning utan att öka miljöbelastningen. Arbetstidsförkortningen behöver 

vara generell och ske i en takt som ungefärligen motsvarar 

produktivitetsutvecklingen. Det innebär att framtida reallöneökningar ersätts av 

en fortlöpande ökning av fritiden i de typiska heltidsjobben. Arbetstiden och 

reallönerna skulle öka bland deltidsarbetande och arbetslösa, under förutsättning 

att reformen genomförs inom ramen för en ekonomisk politik för ökad 

sysselsättning. I den mån det saknas arbetslösa att anställa skulle resultatet 

istället vara att produktionen slutar expandera. Båda fallen är fördelaktiga: det 

ena för att arbetslösheten sjunker, det andra för att miljöbelastningen slutar öka. 

Balansen däremellan skulle bland annat bero på hur väl utbildnings- och 

arbetsmarknadspolitiken fungerar.  
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Arbetstidsförkortningen skulle innebära mer tid för fritt arbete, t ex i 

föreningslivet, kulturskapandet och föräldrars omsorgsarbete. Eftersom 

arbetstidsförkortningen behöver vara generell, fortlöpande och radikal behöver 

den drivas av förändrad lagstiftning. Dagens långa arbetsdagar är normgivande 

för både arbetslivet och konsumtionsmönstren, och är svåra att bryta upp ifrån 

utan gemensamma beslut. Det finns också principiella skäl för det: så länge 

arbetstiden är kopplad till en ohållbar miljöbelastning är det en fråga vi behöver 

besluta om tillsammans. För den enskilde behöver heltid vara en rättighet, deltid 

en möjlighet. 

 

Redan med dagens produktivitetsökningstakt skulle det gå att nå 30 timmars 

arbetsvecka innan 2030 utan sänkt materiell levnadsstandard. En progressiv 

politisk utveckling skulle kunna öka samhällets produktionsförmåga än mer 

radikalt på sikt, genom allt från full sysselsättning till starkare fackföreningar 

och högre kvalitet i välfärdstjänsterna. Kortare arbetsdag skulle i sig ge en rad 

positiva hälsoeffekter, som på sikt skulle öka produktiviteten i arbetslivet och 

göra att fler kan arbeta fram till pensionsåldern. Det finns mycket goda tekniska 

och ekonomiska förutsättningar att utvidga människors fria tid radikalt under de 

närmaste årtiondena.  

 

Den tekniska revolution vi är mitt uppe i kan komma att innebära att 

produktiviteten ökar dramatiskt de närmaste årtiondena, särskilt om den präglas 

av en progressiv politik. Beroende på hur vi hanterar det kan det innebära 

storskalig arbetslöshet, skenande miljöförstöring eller en levnadsstandard som 

präglas av en helt annan frihet än idag. Arbetstidsförkortning är en av det här 

århundradets nyckelfrågor. 

Frigörandet av tid är den största omedelbara förbättring av människors 

livsvillkor som kommer av klimatomställningen. Det behöver vara ett 

huvudtema i beskrivningen av vad det betyder att slå in på ett nytt spår. 

3.6 Cirkulär ekonomi, kollaborativ konsumtion  

Ny rubrik 

3.7 Från privat överflöd och offentlig nöd till ”offentlig lyx”  

Produktionsväxling - effektiviseringar i produktionen växlas om till 

klimatsmarta offentliga nyttigheter och offentlig konsumtion för minskad total 

resursanvändning.                                             

3.8 Nya kollektiva nyttigheter  

Förslag på kollektiva nyttigheter som breddar välfärdsbegreppet till att 

inkludera nya områden.  

3.9 En planerad och demokratisk omställning  

Politiska handlingsmöjligheter och det politiska ansvaret  

Nya direktiv för AP-fonderna  

AP-fonderna har ett kapital på cirka 870 miljarder kronor (SOU 2012:53) och är 

en av världens största placerare på aktiemarknaden. AP-fondernas syfte är att 

genom sina placeringar säkra värdet av de framtida pensionerna. Men fonderna 
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ska också beakta ”miljö och etik”. Vi ser dock att detta krav inte tas på allvar. 

Trots att Sverige förbundit sig att satsa kraftfullt på förnybar energi och minska 

våra utsläpp med 40 procent till år 2020 placeras en betydande del av 

investeringarna i fossil energi. Första, andra och tredje AP-fonden investerar 

mångmiljardbelopp i världens största oljebolag. För några år sedan uppgick 

fondernas i de sex så kallade Big Oil-bolagen (avses vanligen BP, Chevron, 

Conoco Philips, Exxon, Royal Dutch Shell och Total) till 9,5 miljarder kronor 

(RUT 2011:408). Jämfört med investeringarna i fossila energislag är 

investeringarna i förnybar energi närmast försumbara.  Med det gigantiska 

kapital som AP-fonderna förfogar över finns ett stort utrymme för att styra 

utvecklingen i en mer miljö- och klimatvänlig riktning något som samtidigt 

skulle skapa många nya jobb.    

 

AP-fonderna brukar försvara sina investeringar i Big Oil med att det är trygga 

investeringar.  Samtidigt visar rapporten ”Unburnable carbon 2013”, författad 

av Världsbankens förre chefsekonom Nicholas Stern, att de fortsatt stora 

satsningarna på olja, kol och gas inte bara hotar klimatet utan också pensionerna 

(Svt 7 maj 2013).  Samtidigt minskade för första gången de globala 

investeringarna i förnyelsebar energi med 11 procent förra året (Svt).                                                                                                                                                  

 

År 2012 satsades 674 miljarder dollar på olja-, kol- och gasprospektering i 

världen. De kommande 10 åren förväntas siffran bli ca 6000 miljarder dollar. 

Alla jordens samlade tillgångar på olja och fossilenergi, beräknas motsvara 

2800 gigaton koldioxidutsläpp. Skall vi klara FN:s klimatmål om en 

temperaturhöjning som inte överstiger 2 procent får högst 1000 gigaton tas upp 

och användas fram till år 2050, enligt rapporten. Att förmå energijättarna att 

lämna dessa stora tillgångar i jorden är en enorm utmaning men nödvändigt för 

att klara klimatet. Ett litet men viktigt bidrag är ändrade direktiv för AP-

fonderna.   

 

AP-fonderna har i flera fall gjort investeringar i företag inblandade i allvarliga 

kränkningar av mänskliga rättigheter på olika håll i världen. Ett slående 

exempel är investeringarna i Lundin oil, numera Lundin Petroleum. AP-

fondernas avkastningskrav är överordnat kraven på att investeringarna ska göras 

med hänsyn till miljö och etik. Idag ligger ansvaret för att granska AP-

fondernas placeringar på ett etiskt råd som AP-fonderna själva finansierar.  

 

Vänsterpartiet föreslår att ett oberoende råd tillsätts med uppdrag att granska 

AP-fondernas placeringar ur ett miljö- och etiskt perspektiv. Vi vill se tydliga 

mål för AP-fonderna om investeringar i förnybar energi, respekt för mänskliga 

rättigheter och hållbara samhällslösningar. Nuvarande AP-fondskapital i företag 

där fossil energi utgör huvuddelen av verksamheten eller i verksamheter där 

mänskliga rättigheter kränks bör fasas ut så snabbt som det är möjligt. Vi vill se 

över förutsättningarna för att en av AP-fonderna ska kunna göras om till en grön 

investeringsfond med ett huvudsakligt uppdrag att ställa om energisystem, 

investeringar i miljöteknik, gröna jobb och överlag hållbara lösningar för 
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Sverige och omvärlden. Allt detta ska självklart göras under förutsättning att de 

framtida pensionerna garanteras. 

3.10 Klimatbudget och klimatlag  

Ekologiska budgettak. Höjd CO2-skatt, förändrat reseavdrag mm.  

3.11 Omställningsinvesteringar  

Styrning av investeringar, vilken typ av investeringar 

3.12 Teknologin och samhället  

En kritisk men offensiv tekniksyn  - att använda rätt teknologi på rätt ställe, 

Låg-, lagom- och högteknologi.  

Teknikomställning - Fri klimatteknik, fria forskningsresultat etc. 

Medvetna teknikval  

En förutsättning för att vi ska kunna lösa klimatfrågorna är att vi börjar göra 

mycket mer medvetna teknikval. Vi behöver planera för att nå miljömålen med 

existerande teknik, samtidigt som vi aktivt styr teknikutvecklingens riktning och 

tar bort ekonomiska och juridiska hinder för utvecklingstakten. Den tekniska 

utvecklingen är inte given, utan politisk.  

Överproduktionens mekanismer går däremot inte att lösa med teknik. Hittills 

har till exempel minskat fossilberoende på ett område i huvudsak betytt att mer 

fossil energi stått till förfogande för produktionen i övrigt. För att den tekniska 

omställningen inte ska präglas av den sortens rekyleffekter krävs en ekonomisk 

politik som aktivt beslutar om ramarna för miljöpåverkan.  

 

Vi vill se teknikprodukter som karaktäriseras av fritt publicerade ritningar, 

utbytbarhet av enskilda komponenter, reparerbarhet, öppna standarder i såväl 

mjuk- som hårdvara och fri programvara. Större användarfrihet skulle öppna en 

rad möjligheter för både ny och gammal teknik.  

De målsättningarna står i skarp motsättning till företagens strävan att maximera 

omsättningen och förebygga konkurrens kring sina produkter. Många produkter 

är i stort och smått designade för inlåsning, inte kompatibilitet. Därför behövs 

det skarpa politiska krav.  

 

Statens agerande betyder mycket för teknikutvecklingens riktning, t ex genom 

miljöregler, skatter, konsumentlagstiftning och offentlig upphandling. Detta ska 

även drivas internationellt, i synnerhet på EU-nivå. I många fall handlar det om 

att se till att någon tar kostnaden av att gå före, för att etablera kunskaper, 

standarder och strukturer som sedan gör det enkelt för andra att ställa om. Det är 

viktigt att ny teknik redan från början är designad för att samverka med 

ekosystemen för att undvika nya miljöproblem.  

 

Vi vill se en statlig teknikmyndighet som följer utvecklingen av vardaglig 

teknik ur ett omställningsperspektiv, driver på standardisering och samlar 

kunskap om hur organisationer och privatpersoner kan undvika inlåsningar och 

minimera sin miljöbelastning. En av uppgifterna skulle vara att samordna en 

övergång till öppna standarder och fri programvara i stat och kommuner, i linje 



19 

 

med Nederländernas exempel. En annan skulle vara att kontinuerligt se över 

kraven i offentlig upphandling.  

 

Arbetet bör knytas ihop med en satsning på Konsumentverket med motsvarande 

inriktning. Vi vill utreda möjligheterna till obligatoriska märkningar av 

produkter utifrån miljöbelastning, standardisering och användarfrihet. Staten 

bör också se över möjligheterna att stödja uppbyggnaden av en modern 

reparations- och återvinningsekonomi, riktad både till organisationer och 

privatpersoner. Det skulle inte bara dämpa behovet av nya prylar, utan också 

kunna vara en stark anledning att välja produkter som går att reparera och 

uppgradera.  

Investera i informationsproduktion  

Den tekniska revolution som pågår förskjuter tyngdpunkten i produktionen från 

materiella processer till information. Det finns en stor demokratisk och i 

förlängningen miljömässig potential i det, men det kommer krävas aktiva 

politiska beslut för att den ska realiseras fullt ut. Investeringarna har hittills inte 

skiftat till informationsproduktionens fördel i den alls den takt som vore 

samhällsekonomiskt motiverad, eftersom de gamla spåren fortfarande är mer 

lönsamma än de nya för kapitalet.  

En av orsakerna är att det fortfarande bara är en bråkdel av den materiella 

produktionens negativa externa effekter som internaliseras genom miljöskatter. 

En annan är att information är en kollektiv vara, vars värde i huvudsak 

realiseras som positiva externa effekter. Även med företagshemligheter och 

immateriellt ägande kan kapitalet bara internalisera en del av de värdena. Den 

sortens artificiell knapphet betyder samtidigt att stora delar av de producerade 

värdena överhuvudtaget aldrig realiseras. Därmed lägger kapitalet bojor på 

produktivkrafternas utveckling.  

 

Det behövs därför mer av gemensamt finansierade investeringar i öppen 

informationsproduktion, som inte är beroende av att ge direkt avkastning utan 

motiveras av samhällsekonomiska resultat. Kunskap i bredaste mening behöver 

ses som en del av infrastrukturen. För varje forskare vars resultat inte publiceras 

fritt tappar vi takt i både den materiella omställningen och 

kunskapsutvecklingen.  

 

Vi vill därför genomföra en kraftig, långsiktig expansion av forskningen på 

högskolor och universitet.Vi vill bygga upp ett nytt program för 

produktionsnära forskning, oberoende av kapitalintressen, med relevans för 

klimatomställningen. Staten bör stå för huvuddelen av finansieringen, och 

villkora deltagandet med att resultaten publiceras för fri användning. Vi ser 

gärna att copyleft-principen tillämpas, eftersom syftet är att öppna upp 

informationsflödena i hela ekonomin. I en del fall behövs också ekonomiska 

möjligheter att starta produktion i former som inte är vinstdrivande, bland annat 

för att de mest hållbara lösningarna ofta är de som gör människor mindre och 

inte mer benägna att köpa varor.  
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I de internationella förhandlingarna, både om klimat- och handelsfrågor, ska 

Sverige stödja den radikala kritiken av immaterialrättsliga låsningar, och särskilt 

prioritera de områden som har direkt betydelse för klimatomställningen. Ett steg 

framåt skulle vara att kräva miljö- och klimatrelaterade undantag från 

immaterialrätt och patentlagstiftning motsvarande de som redan gäller för 

läkemedel. Ett annat är att ställa krav på fri användning för den forskning som 

delfinansieras av olika internationella institutioner. Expansionen av vad som är 

patenterbart behöver konsekvent motverkas, t ex vad gäller programvara och 

organismer.  

 

Vi vill bygga en värld där kunskapen är fri. Nya former för finansiering av 

forskning och teknikutveckling behöver byggas upp, för att pragmatiskt ta oss 

ur de värsta låsningarna och på sikt ersätta patentsystemet. Vi har inte råda att 

låsa in nyckelteknologier: Klimatförändringarna ställer frågan om fri kunskap 

på sin spets.  

3.14 Att mäta utvecklingen korrekt  

En korrekt redovisning av utsläppen  

Utsläpp ur konsumtionsperspektiv bör ingå i Sveriges officiella utsläppstatistik  

3.15 Alternativ till BNP-måttet, andra utvecklingsmått  

3.16 Värdering av ekosystemtjänster  

 

Reservationer 

1. Kapitel 1, 1.3 Politiska (ekonomiska) maktförhållanden 

Vi reserverar oss mot skrivningen inom parentes 

”En arbetstidsförkortning omfördelar rikedom från mer konsumtion till mer tid 

(vilket inte bara gynnar miljön utan även minskar arbetslösheten och höjer 

livskvalitén).” 

 

2. Kapitel 3, 3.2 Matförsörjning och matsäkerhet, Sverige 

Vi reserverar oss mot de skrivningar som föreslår skatt (koldioxidskatt baserad 

på schabloner) på kött och andra animaliska produkter. Vi är överens i sak att 

det är nödvändigt att minska köttproduktion och på så sätt sträva efter en hållbar 

livsmedelsproduktion. Vi reserverar oss dock mot förslaget att inför en skatt på 

kött och andra animaliska produkter. 

 

I en rapport från Jordbruksverket ”Hållbar köttkonsumtion” förs diskussion 

kring frågan om att införa en koldioxidskatt baserad på schabloner. 

Jordbruksverket menar att detta är ett genomförbart alternativ men med låg 

träffsäkerhet. Man skriver också i rapporten att för att undvika att 

konsumenterna ökar sin konsumtion av andra animalier med stora utsläpp av 

växthusgaser är det viktigt att fisk, mjölk och ägg också ingår i systemet och 

inte bara kött.Orsaken är att om konsumenterna växlar från kött till andra 

animalier blir klimatpåverkan bara marginell eller uteblir helt.  
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Vi vill i första hand eftersträva ett skattesystem som är rättvist, transparant och 

effektivt. Vi anser att en köttskatt leder till krångliga administrativa system men 

framför allt att det är en helt felaktig fördelningspolitisk åtgärd. Bort med moms 

på maten – beskatta kapitalet var en gång vänsterpartiets paroll. Med en skatt på 

kött och andra animaliska produkter, skulle vi kraftigt fördyra matkostnaderna 

för människor som redan idag lever med knappa marginaler. 

 

Vi menar att det finns andra åtgärder för att minska klimatpåverkan. Forskning- 

och utveckling, utbildning och information är centralt, både i konsument- och 

producentled. Information till konsumenter och bra märkning av varor ger ökad 

kunskap om olika alternativ och dess klimatpåverkan. Stöd till mer miljövänliga 

livsmedel. Större krav måste dessutom ställas på producenterna för att minska 

utsläppen av växthusgaser. Jordbruksverket lyfter dessutom fram vikten av att 

använda offentlig upphandling mer effektivt samt satsningar på vegetariska 

måndagar. 

 

3. Kapitel 3, 3.5 Arbete och konsumtion, Arbetstids-

förkortning 

Vi menar att arbetstidsgruppens arbete måste inväntas och att EKO-EKO 

gruppen inte parallellt med den gruppen ska jobba med frågan. 

Argumentationen om varför vi behöver arbetstidsförkortningen är inte 

problemet (i frågan) utan hur vi åstadkommer det rent konkret och utan att 

människor med låga löner får en sämre levnadsstandard. Dessutom menar vi att 

argumentationen för att arbetstidsförkortning leder till minskad miljöpåverkan 

riskerar att leda fel. Den text som vunnit majoritetens gehör anser vi förenklar 

frågans komplexitet. 

 

Vårt förstahands alternativ var att gruppen inte skulle ta upp frågan och i andra 

hand valde vi att stryka i den föreslagna texten som fanns, för att förbättra den. 

Vi reserverar oss till förmån för följande text: 

 

Arbetstidsförkortning 

 

Vi vill se en fortlöpande arbetstidsförkortning, bland annat för att nå full 

sysselsättning utan att öka miljöbelastningen. Arbetstidsförkortningen behöver 

vara generell och införas etappvis. Det innebär att framtida reallöneökningar 

delvis ersätts av en fortlöpande ökning av fritiden i de typiska heltidsjobben.  

 

Arbetstidsförkortningen skulle innebära mer tid för fritt arbete, t ex 

föreningslivet, kulturskapandet och föräldrars omsorgsarbete. Eftersom 

arbetstidsförkortningen behöver vara generell och fortlöpande behöver den 

drivas av förändrad lagstiftning.  Dagens långa arbetsdagar är normgivande för 

både arbetslivet och konsumtionsmönstren och för många svåra att bryta upp 

ifrån utan gemensamma beslut. För den enskilde behöver heltid vara en 

rättighet, deltid en möjlighet. 

 

Kortare arbetsdag skulle i sig ge en rad positiva hälsoeffekter, som på sikt skulle 

öka produktiviteten i arbetslivet och göra att fler kan arbeta fram till 
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pensionsåldern. Det finns mycket god tekniska och ekonomiska förutsättningar 

att utvidga människors fria tid under de närmaste årtiondena. 

 

Den tekniska revolutionen vi är mitt uppe i kan komma att innebära att 

produktiviteten ökar dramatiskt de närmaste årtiondena, särskilt om den präglas 

av en progressiv politik. Beroende på hur vi hanterar det kan det innebära 

storskalig arbetslöshet, skenande miljöförstöring eller en levnadsstandard som 

präglas av en hel annan frihet än idag. Arbetstidsförkortning är en av det här 

århundradets nyckelfrågor. 

 

Frigörandet av tid är den största omedelbara förbättring av människors 

livsvillkor som kommer av klimatomställningen. Det behöver vara ett 

huvudtema i beskrivningen av vad det betyder att slå in på ett nytt spår. 

 

4. Kapitel3, 3.12 Teknologin och samhället, Investera i 

informationsproduktion 

Vi reserverar oss mot följande skrivning: 

”I princip behöver patentsystemet avskaffas, tillsammans med de motsvarande 

hindren för t ex växtförädling och kretskort.” 

 

 

Ulla Andersson, Marie Engström 

 


