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NATURVÅRDSVERKET 
Rapport 5623  Rekyleffekten och effektivitetsfällan – att jaga sin egen svans i miljöpolitiken 

1 Förord 
Inom miljöpolitiken omhuldas med all rätt strävan mot en ökad effektivitet i an-
vändningen av samhällets och naturens resurser. Dilemmat är dock att många av 
dagens åtgärder som syftar till ökad resurseffektivitet samtidigt visar sig ge upphov 
till en rekyleffekt (eng. rebound effect), som helt eller delvis kan eliminera det 
långsiktiga syftet med åtgärderna. Detta dilemma, kombinerat med dagens ohåll-
bara konsumtions- och produktionsmönster, utgör ett av de allvarligaste hindren 
som samhället måste lära sig hantera om vi långsiktigt skall kunna nå en hållbar 
samhällsutveckling.  

Docent Christer Sanne, KTH, har studerat detta fenomen under lång tid. I  
denna rapport presenterar han sin analys av rekyl/rebound-effekten och dess bety-
delse för miljöpolitiken. Rapporten kan förhoppningsvis stimulera till en fortsatt 
debatt om rekyleffekten, dess natur och hur samhället skall hantera dess konse-
kvenser. I april 2006 ordnade Naturvårdsverket ett första seminarium för att disku-
tera ett utkast av denna rapport. Professor emeritus Lars Ingelstam har därefter 
bidragit med värdefulla synpunkter på manuskriptet.  

Naturvårdsverkets handläggare har varit Sverker Högberg på forsknings-
sekretariatet. 

 
Naturvårdsverket november 2006 
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2 Sammanfattning 
Effektivare resursanvändning är en grundläggande åtgärd för bättre miljö och håll-
bar samhällsutveckling. Men detta leder ofta till en rekyleffekt som motverkar syf-
tet. Detta skapar ett verkligt dilemma och hur vi förmår hantera detta är avgörande 
för att lösa morgondagens miljöfrågor och skapa en hållbar utveckling. 

Ett vardagligt exempel på rekyleffekter är bränslesnålare bilar som leder till 
lägre körkostnader och därmed mer körande och i slutänden kanske t o m ökade 
utsläpp. Samma resonemang gäller andra resurser än energi. Tidsvinster genom 
snabbare resor kan leda till ökat resande och mer utspritt boende (och både de 
snabbare resorna och deras konsekvenser ökar miljöbelastningen). Mest allmängil-
tigt är att ständigt ökande produktivitet i arbetet leder till högre löner och därmed 
större konsumtionsutrymme med ökande resursåtgång. Samhällsutvecklingen  leder 
till en effektivitetsfälla där förändringarna får ur miljösynpunkt oönskade  
bieffekter. 

Effektivisering har i stort sett betraktats som synonymt med framsteg och ut-
veckling. Rekyleffekten pekar på att medaljen har en baksida. När ökad effektivitet 
leder till ökad produktion med ökade resursuttag och ökad nedsmutsning kommer 
detta i konflikt med de gränser som omgivningen sätter för resursanvändning och 
utsläpp. En sådan miljöpolitik tenderar att jaga sin egen svans. 

Därför måste vårt samhälle, lite provokativt uttryckt, finna vägar att handskas 
med det överskott som effektiviteten skapar. Här skisseras några sådana. Det kan 
t ex kräva en utökad användning av ekonomiska styrmedel eller att styra resurser ur 
den ekonomiska cirkulationen (men så att de gör nytta på andra sätt än att öka pro-
duktionen). En väg är att satsa på bevarande eller uppbyggnad av det ”naturliga 
kapitalet” för att försäkra sig om en framtida god avkastning. Slutligen kan man 
överväga hur strukturen för arbete och vardagsliv kan förändras för att dämpa re-
sursbelastningen samtidigt som den skapar välfärd. 
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3 Summary 
Efficient resource use is a basic condition for a better environment and a sustain-
able development. But this tends to create a counterproductive rebound effect. This 
constitutes a true dilemma. How we manage to handle this is crucial for solving 
environmental problems of tomorrow and creating a sustainable development.  

An everyday example of rebound effects is that fuel efficient cars tend to lower 
driving costs. This is likely to promote more mileage, offsetting the saving; in the 
end it may even lead to more emissions. The principle is equally valid in other 
fields than energy. Time savings from faster travelling may lead to increased mile-
age and urban sprawl (and the faster trips and their consequences mean bigger 
environmental load). The most general application is the continuous increase in 
work productivity which allows higher salaries and thus increased consumption 
with increasing use of natural resources. Economic development is caught in an 
efficiency trap where desirable changes have environmentally damaging side  
effects. 

Higher efficiency has, by and large, been regarded as identical with progress 
and development. The rebound effect reveals the reverse of the medal. When in-
creased efficiency leads to higher production with increased resource use and more 
pollution, this conflicts with the limits of natural resources and dumping set by the 
environment. Such an environmental policy tends to be chasing its own tail.  

For this reason, our society faces the challenge  to find ways to handle the sur-
plus created by the increasing efficiency. This may seem like a startling proposal 
but some approaches to this end are sketched. Extended use of economic means of 
control to check volume increases is an obvious one. It may also be useful to guide 
resources out of economic circulation (while still using them to enhance welfare). 
We may choose to invest in preserving or enlarging  the ”natural capital”  to ensure 
future good returns. Finally we may consider how to modify the structure of pro-
duction and the individual’s work/life balance in order to limit natural resource use 
but still create welfare. 
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4 Inledning 
Miljöpolitiken strävar mot en hållbar samhällsutveckling. Men många av dagens 
åtgärder som syftar till ökad effektivitet i resursanvändningen ger en rekyleffekt 
som motverkar det syftet. Politiken tenderar att jaga sin egen svans. Detta är ett 
dilemma som allt fler uppfattar som avgörande för hur vi ska lösa morgondagens 
miljöfrågor och närma oss en hållbar utveckling. 

Ett vardagligt exempel på rekyleffekter är bränslesnålare bilar som leder till 
lägre körkostnader och därmed mer körande och i slutänden kanske t o m ökade 
utsläpp. Ett annat är att bättre isolering i huset sänker uppvärmningskostnaden så 
att man kan unna sig en större bostad eller en högre temperatur vilket äter upp hela 
eller delar av den kalkylerade miljövinsten. Principen kan överföras på andra resur-
ser än energi. Tidsvinster genom snabbare resor kan leda till mer utspritt boende 
och ökat resande (och både de snabbare resorna och deras konsekvenser ökar mil-
jöbelastningen). Det mest allmängiltiga exemplet är att ständigt ökande effektivitet 
i arbetet leder till högre löner och därmed större konsumtionsutrymme med ökande 
resursåtgång. Samhällsutvecklingen leder till en effektivitetsfälla där förändringar-
na får ur miljösynpunkt oönskade bieffekter. 

Det här är ett annorlunda perspektiv. Samhällstänkandet är genomsyrat av ett 
ekonomiskt synsätt att resurserna är knappa och att vi därför måste hushålla med 
dem. Effektivisering har varit ett sätt att skapa bättre hushållning. Detta har varit 
människans villkor och strävan under årtusenden. Effektivisering har nästan varit 
synonymt med framsteg och utveckling. Rekyleffekten pekar på att medaljen har 
en baksida. När ökad effektivitet leder till ökad produktion med ökade resursuttag 
och ökad nedsmutsning kommer detta i konflikt med de gränser som omgivningen 
sätter för resursanvändning och utsläpp.  

För ekonomiska aktörer yttrar sig knappheten som en budgetrestriktion. Men vi 
är vana att betrakta denna restriktion som temporär, alltid möjlig att höja genom 
ökade inkomster och ekonomisk tillväxt. Om vi önskar bevara vissa naturvärden 
ställer det däremot vissa absoluta krav, ett tak för vad som kan göras, innan ska-
dorna blir för stora, kanske t o m irreparabla.  

Den första halvan av denna text beskriver rekyleffekten, både som en fråga om 
teknisk effektivisering och miljöpåverkan och den näraliggande tidsrekyleffekten – 
tid kontra miljöpåverkan (avsnitt 5 och 6). Den fortsätter med att beskriva arbetets 
effektivisering som gör oss alltför bra på att producera, mer än miljön klarar. Detta 
kan tolkas som den mest övergripande effektivitetsfällan (avsnitt 7). Det visar på 
tendenser som ytterst kräver att vi anpassar vår livsstil, finner en balans mellan 
arbete och liv och styr samhällsutvecklingen i en hållbar bana. Vårt samhälle mås-
te, lite provokativt uttryckt, finna vägar att handskas med det överskott som effek-
tiviteten skapar, vägar som samtidigt skapar välfärd. Detta är vad den andra halvan 
av texten diskuterar (avsnitt 9) – åtgärder som sträcker sig från konventionella 
miljöskatter till förändringar i struktur för arbete och vardagsliv. Som en brygga 
mellan dessa delar diskuteras några aspekter av välfärdstänkande i ett kort avsnitt 
(8). Det avslutande avsnittet (10) sammanfattar och visar också på kunskapsluckor 
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och behov att förbättra underlaget för kommande beslut och åtgärder i miljöpoliti-
ken, dvs. den politik som bedrivs i olika samhällssektorer för en bättre miljö och en 
hållbar utveckling. Utgångspunkten är alltså rekyleffekten så som den brukar be-
skrivas och diskuteras men texten vidgar sig till likartade fenomen av ännu större 
betydelse.  

Avsikten är att ge en icke-teknisk beskrivning som betonar begrepp, principer 
och övergripande möjligheter. Det valda perspektivet belyser många aktuella inslag 
i miljöpolitiken men givetvis utan att göra anspråk på att de skulle vara nya (och 
utan ambition att behandla dem utförligt). Det är också klart att flera av åtgärdsför-
slagen skulle möta starka invändningar, politiskt, institutionellt och kulturellt, även 
om man, som här, kan argumentera för dem från en förnuftsmässig grund. En in-
lagd textbox om bilpooler illustrerar hur svårt det kan vara att få genomslag för den 
idén.  
 
4.1 Några positionsbestämningar 
Exemplet med bostadsuppvärmning går tillbaka till den första kända analysen av 
rekyleffekten. Den engelske ekonomen Stanley Jevons ifrågasatte 1865 om effekti-
vare kolspisar verkligen skulle minska kolförbrukningen i England (för att inte 
tömma kolgruvorna, ett resursproblem man upplevde då). Fenomenet kallas på 
engelska ”rebound effect”, direkt översatt ”återstudseffekt”. ”Take-back effect” är 
en synonym. Jag väljer att tala om en ”rekyleffekt”. Ordet brukas i svenskan i me-
dicinska sammanhang men också mer konkret i sporten (golf m.m.). ”Studseffekt” 
har också föreslagits; det förekommer idag i sportsammanhang, liksom någon gång 
”bumerangeffekt” vilket kanske är en mindre adekvat metafor. ”Retureffekt” har 
också föreslagits i några texter från regeringskansliet.1 ”Rekyl” är som bekant 
reaktionskraften på skytten vid avfyrningen och är i princip lika stor som kraften i 
skottet. Rekyleffekten i de sammanhang vi diskuterar är oftast en bråkdel av bespa-
ringen – se vidare nedan – men kan också vara större än ett, dvs ge en utsläppsök-
ning eller miljöförsämring i absoluta termer. Då talar man om en ”backfire effect” 
(dvs. ”baktända”, även detta en vapenterm). 

Rekyleffekten kan ledas tillbaka på att människor handlar ekonomiskt ”ratio-
nellt” på en minskad uppoffring som kan gälla pengar men även tid, risk eller be-
kvämlighet. Speciellt gäller att om ökad effektivitet gör en vara/tjänst ”renare” 
miljömässigt och billigare så väljer man att konsumera mer av den eller något an-
nat. På så sätt antas konsumentens nytta öka. Rekyleffekten är skillnaden mellan 
förväntad miljöeffekt, en ”ingenjörskalkyl” av hur mycket man skulle vinna, och 
konstaterat utfall. Diskussionen om rekyleffekten har i första hand gällt energi och 
miljökonsekvenser av energianvändning; den kom igång med oljekriserna på 70-
talet då användningen av oljan lyftes fram snarare än tillgången. 

Samma tankegång kan användas på tiden: om en aktivitet kan göras snabbare 
och med mindre miljöbelastning så används den sparade tiden till att göra mer av 

                                                      
1 Se t ex ((SOU 2001:2, 2001) och Regeringens skrivelse 2005/06:107 som dock tolkar ordet mer 
allmänt. 
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samma slag eller mer av något annat. Resultatet blir en ”tidsrekyleffekt” i miljöbe-
lastningen: det verkliga utfallet jämfört med vad man borde ha vunnit. 

Ett annat begrepp för oavsedda effekter är ”revenge effect” (för ”hämnd” eller 
”revansch”) för en oavsiktlig och negativ följd av en ny eller förändrad teknik och 
människors sätt att reagera på detta. Exempel kan hämtas från trafikplaneringen – 
se vidare nedan – och från förfelade säkerhetsfrämjande åtgärder på andra områ-
den. Andra fall av oväntade och oönskade effekter finns ifråga om hälsa och välbe-
finnande: fetma på grund av för mycket bekvämlighet, resistenta bakterier av för 
mycket antibiotikaanvändning, allergier i alltför rena hem etc. Även miljöåtgärder 
kan drabbas. Att byta från lösningsmedelsbaserade rengöringsmedel till emulsioner 
i t ex bilverkstäder – för att skydda de anställda – skapade samtidigt problem att 
avskilja fettet i avloppet vilket ökade belastningen på recipienterna. Förbudet mot 
biocider i husfärg kan ha lett ökad konsumtion av färg och mer mögeltvättande. 

Rekyleffekten kan alltså ses som en av flera icke-avsedda effekter. Sådana kan 
vara både positiva och negativa. Systematiska analyser av förändringar i teknik 
eller system visar ofta både ”spillover”-effekter och ”co-benefits”, samverkande 
nyttoeffekter. 
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5 Rekyleffekter – direkta och  
indirekta 

Rekyleffekten verkar både på mikro- och makroplanet: den uppstår genom att den 
enskilde individen/konsumenten reagerar på prisförändringar för varor och tjänster 
men följderna kan spridas i hela ekonomin och påverka variabler som BNP och den 
ekonomiska tillväxten. Det är vanligt att beskriva fyra slags effekter (och detta 
följer (Greening et al., 2000):  
 
1. Direkta rekyleffekter som beror på en ökad konsumtion av en vara eller tjänst 

pga. en prissänkning som orsakas av en ökad effektivitet. Detta kan sedan delas 
upp i en substitutionseffekt genom att man byter från annan slags konsumtion 
till t ex energitjänster därför att dessa blivit billigare och en inkomsteffekt genom 
att man har råd konsumera mer av de billigare energitjänsterna. Direkta (eller 
primära) rekyleffekter kan uppskattas med empiriska metoder även om man inte 
kan skilja mellan vad som är inkomst- respektive substitutionseffekt.  

 
Indirekta effekter: 
2.  Sekundära rekyleffekter genom att prissänkningen ger upphov till konsumtion 

av andra slag som anpassas till det frigjorda budgetutrymmet. 
3. Omvandlingseffekter i ekonomin. Ökad effektivitet och prissänkning på ett om-

råde leder normalt till prisanpassningar över hela fältet av varor och tjänster. 
Billigare input ger billigare output vilket i sin tur leder till ökad konsumtion av 
dessa varor/tjänster (och därmed ökar miljöpåverkan) fel format 

4. Övergripande samhälleliga omvandlingseffekter genom att den nya prisbilden 
leder till teknologiska förändringar eller ändringar i produktionssystemet eller 
genom att de påverkar konsumenternas preferenser eller de sociala institu-
tionerna.  

 
Oftast brukar de direkta rekyleffekterna utgöra en bråkdel – kanske omsätts en 
fjärdedel av vinsten av minskad bränsleåtgång i mer körande (se vidare nedan). 
Resten, tre fjärdedelar, av effektivitetsvinsten tas alltså upp på andra sätt i ekono-
min: genom ökad konsumtion av andra slag, genom att produktionssystemet påver-
kas och därmed skapar nya konsumtionsmönster och nya sociala strukturer och 
beteendemönster, kort sagt genom att samhället omvandlas. Energiforskare brukar 
framhålla att energiandelen i de flesta fall är en liten del av priset för en tjänst eller 
vara vilket gör det än svårare att peka ut effekterna av besparingar (Schipper and 
Grubb, 2000). 
 
5.1 Rekyleffekt i värde/miljöbelastnings-

diagram 
All ekonomisk verksamhet innebär en viss miljöbelastning. Detta kan beskrivas i 
ett diagram enligt figur 1 där axlarna visar värdetillskott och miljöbelastning för 
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olika verksamheter. Lutningen för varje vektor visar förhållandet mellan värdebi-
drag och miljöbelastning. Ju brantare, desto större belastning per krona.  

 

värdetillskott

miljö- 
belastning

biltillverkning

bensinframställning

körande

försäkring och andra 
finansiella tjänster   

 
 

Figur 1. ”Eko-effektivitetsvektorer” för olika verksamheter. Längden längs x-axeln visar värdetill-
skottet, höjden på y-axeln verksamhetens miljöbelastning (t ex koldioxidutsläpp). Efter (Hertwich, 
2005), hypotetiska värden. 

 
Kostnad och miljöbelastning för en aktivitet som ”bilresande” kan räknas tillbaka 
som en del av bilens livslånga effekter, både kostnaderna – t ex för tillverkning av 
bil och bränsle, körandet i sig och vissa legala-ekonomiska insatser, t ex försäkring 
– och miljöbelastning för samma delposter. Det kan illustreras som en vektor som 
är sammansatt ur figur 1 (längden längs x-axeln bestäms av hur mycket ekonomis-
ka resurser varje delpost drar). Sammanlagda beskriver de en total kostnad och 
miljöbelastning, den övre tjocka linjen i figur 2 (även bilens återvinning beaktas 
och antas ge en miljövinst). Miljöbelastningen kan antingen beräknas som aktivite-
tens primära åtgång/utsläpp eller omfatta den nerlagda (”embedded”) energi som 
följer med en vara, tjänst eller aktivitet. 

 

kostnad

miljö- 
belastning

tillverkning

bränsle

körande

försäkring
skrotning och  
återvinning

livscykeleffekt 
för bil

dito efter 
effektivisering

miljövinst

ekonomisk  
besparing

 
 

Figur 2. Livscykeleffekt för bil. Sammansatt av deleffekter enligt figur 1. X-axel visar här kostnad. 
Efter (Hertwich, 2005), hypotetiska värden. 
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Om bilresande (eller, i vidare mening, transporttjänsten som bilen erbjuder) görs 
effektivare så att det uppstår både en ekonomisk besparing och en miljövinst kan 
det, som i figur 2, illustreras med en annan vektor, kortare och med mindre lutning. 
Konsumenten gör en besparing samtidigt som det uppstår en miljövinst.  

Den ekonomiska besparingen kan användas på olika sätt. Ofta leder den till 
ökad konsumtion av samma slag, dvs. längre eller fler resor. Därmed skulle pilen 
förlängas i samma riktning. Se figur 3.  

 

kostnad

miljö- 
belastning

före

efter

ökad  
konsumtion 
(av samma slag)

tillkommande  
konsumtion,låg- 
alternativt 
högbelastande primär 

miljövinst

rekyl- 
effekter

låg hög
belastning

budget- 
linje

 
Figur 3. Rekyleffekter vid olika slags användande av budgetutrymmet.  

 
Men hela eller delar av besparingen kan också användas för annan konsumtion. Det 
senare illustreras i figur 3 med två alternativ, hög- respektive låg(miljö)belastande 
konsumtion för det resterande budgetutrymmet. Den högbelastande konsumtionens 
vektor lutar så brant att den totala miljöbelastningen skulle öka jämfört med den 
ursprungliga situationen. Detta är alltså en backfire-situation. En lågbelastande 
konsumtion ger en mycket liten rekyleffekt. Vad den primära effektiviseringen 
leder till beror alltså helt på vad konsumenten väljer att göra med det budgetut-
rymme som skapas. 

Detta täcker alltså både direkta och sekundära rekyleffekter med de termer som 
givits ovan. Beskrivningen avser en s.k. normal vara där sjunkande pris leder till 
ökad efterfrågan. Det är också möjligt att efterfrågan minskar när priset sjunker om 
varan är ”inferior”, dvs. om det finns ett alternativ som blir mer lockande (”mer 
smör när margarinet blir billigare”); då blir den ekonomiska besparingen som kan 
användas för annat ännu större. En tredje möjlighet är att varan uppfattas en lyxva-
ra som vid det nya lägre priset lockar till köp utöver budgeten; då måste konsumen-
ten knappa in på andra poster för att klara sin budget. I båda fallen påverkar det 
konsumentens övriga konsumtion och rekyleffekten är oviss; dessa speciella fall 
förbigås här. 
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Det är viktigt att påpeka att varan antas bli både miljövänligare och billigare – vad 
som brukar kallas ”double dividend”. Om den inte blir billigare skulle den inte 
attrahera konsumenter. Man kan också tänka sig att den blir renare men samtidigt 
dyrare, t ex genom att det föreskrivs viss teknik eller utformning eller genom statli-
ga pålagor (skatter och avgifter). För att fortsätta att bruka varan/tjänsten måste 
konsumenten då ändra sina köpvanor genom att köpa mindre av varan eller mindre 
av andra varor. Detta kan vara önskvärt som en åtgärd för bättre miljö vilket disku-
teras i avsnitt 9.  
 
5.2 Hur stor är rekyleffekten? 
Endast den direkta rekyleffekten låter sig mätas på ett meningsfullt sätt och detta 
har gjorts i många studier. Det säkraste underlaget är amerikanska transportstudier 
över fordonskilometer och bränsleförbrukning som visar på en rekyleffekt omkring 
10-30%. Den långsiktiga priselasticiteten och därmed den direkta rekyleffekten kan 
dock vara betydligt högre. För europeiska förhållanden uppskattas effekten ligga 
omkring 30-50%.  

Rekyleffekten för bostadsuppvärmning uppskattas vara 10-30% men upp till 
50% för kylning (luftkonditionering). Den direkta rekyleffekten för varmvatten kan 
vara upp till 40%, för belysning 5-12%. Observera att rekyleffekten tas ut inte bara 
i form av ökad uppvärmd yta utan också genom att man t ex höjer temperaturen 
eller låter belysningen stå på längre. I transportsektorn kan det handla om bilar med 
högre prestanda eller komfort. (Herring, 2004, Greening et al., 2000). 

Rekyleffektens storlek beror naturligtvis på situationen i de enskilda fallen. Om 
konsumtionen är mättad får en prisförändring litet genomslag. Ett uttryck är att 
”ingen köper två kylskåp för att de är billiga”.2 Med lägre pris kan dock hushåll på 
marginalen börja efterfråga varor/tjänster de tidigare ej efterfrågat. Rekyleffekterna 
förefaller av naturliga skäl också att vara mer uttalade i lägre inkomstskikt än bland 
högavlönade. Utfallet beror också på utbytbarheten: finns det attraktiva  
ersättningar?  

Rekyleffekter beror på beteendeförändringar, reaktioner på nya förhållanden, 
och det är naturligt att de uppstår med en viss tidsförskjutning. Det tar tid att för-
ändra vanor. Men tröghet kan också bero på att rekyleffekten förutsätter nya inve-
steringar. Ett högre bensinpris kanske slår igenom till fullo först när det är dags att 
byta bil. Effekten blir också konstaterat starkare i tider av stigande priser. Då akti-
veras människor att ändra sina vanor eller att investera, t ex genom att byta upp-
värmningssystem eller tilläggsisolera sitt hus. Vid sjunkande priser blir effekterna 
svagare; då är den goda vanan etablerad och de gjorda sparinvesteringarna kan inte 
göras ogjorda. Makroeffekterna uppstår naturligtvis också successivt – se vidare 
nedan. (Sorrell and Dimitropoulos, 2005)  

                                                      
2 Detta är en ekonomjargong som ibland väckt mothugg. Just kylskåp kan man ställa undan i källaren 
och använda sporadiskt, t ex för en stor fest. Eller (påpekar nordiska konsumtionsforskare) ta till som-
marstugan, dvs höja standarden där. Man kan också frestas att byta kylskåp ”i förtid”, dvs inom den 
tekniska livslängden. Detta hejas på av design och modetänkande, ibland också med miljöargument 
eftersom nyare kylskåp kan dra mindre energi (om man inte väljer ett större skåp och därmed får en 
rekyl- eller t o m backfire-effekt). 
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5.3 Grön konsumtion och rekyleffekten 
Uppmaningar att konsumera ”grönt” för att ”rädda miljön” har fått många att ändra 
sina vanor (även om de som gör det är långt färre än de som säger sig vara medvet-
na om miljöproblemen och vara villiga att ändra sig). ”Grön” konsumtion innebär 
samtidigt ofta billigare konsumtion. Särskilda ekologiskt producerade varor brukar 
visserligen betinga ett högre pris. Däremot är det ofta mycket ekonomiskt lönsamt 
att byta kött mot bönor, att byta bilåkande mot cykel eller buss eller att spara energi 
i sitt boende. En teoretisk analys – där åtgärderna grundas på det slags åtgärder 
som t ex förordas av Naturvårdsverket3 – visar att ett hushåll kan spara upp till 
7.000 kronor på ett år bara på att ”äta grönt”. Det ger samtidigt avsevärda miljö-
vinster (mindre energi och koldioxidutsläpp) som en första ordningens effekt. Om 
det insparade beloppet används för ökad konsumtion inom olika sektorer enligt 
kända manér (i princip enligt inkomstelasticiteter4) så uppstår dock en andra ord-
ningens miljöeffekter som mer än uppväger de ursprungliga vinsterna. Här uppstår 
alltså en backfire-effekt. Det finns också rekyleffekter, fast mindre starka, på 
”grönt” boende och transporter; för de tre områdena totalt är rekyleffekten en tred-
jedel. (Alfredsson, 2002). 
 
5.4 Rekyleffekter på trafikområdet 
Inom trafikplaneringen har man länge varit medveten om flera effekter som kan 
beskrivas som rekyleffekter. En sådan nämndes ovan i form av längre körsträckor 
vid ökad bränsleeffektivitet. 

I ett långt tidsperspektiv har rörligheten ökat ofantligt genom att fler får till-
gång till snabbare färdmedel. Den dagliga reslängden har ökat från 1 kilometer 
omkring 1900 till 10 km i mitten av seklet och 45 km vid senaste sekelskiftet. Sam-
tidigt har den genomsnittliga tiden för dagliga resor i Sverige varit oförändrat, 
åtminstone de senaste decennierna – ungefär 80 minuter/dag. Men långt fler har 
fått tillgång till bil (och ibland snabbare kollektivförbindelser). Den ökade res-
längden beror alltså på att man reser snabbare: med bil tio gånger fortare än att gå, 
fyra gånger fortare än med cykel och dubbelt så snabbt som med kollektiva färd-
medel. Bilen är en tidssparare – bilägare använder lika mycket tid för att resa som 
de som saknar bil men reser alltså längre. Och längre resor – och särskilt om de 
görs med bil – ger oftast negativa effekter på miljön.5  

När bilismen slog igenom i Sverige ställdes trafikplaneringen inför uppgiften 
att försöka tillgodose efterfrågan på vägkapacitet, att ”bygga ikapp” efterfrågan. 
Men det är väl känt att när en väg byggs ut till ökad kapacitet eller framkomlighet 
så ökar också trafikmängden. Nya trafikleder genererar trafik, dels genom omför-
delningar i trafiknätet, dels genom att personer som tidigare avstått från att resa nu 

                                                      
3 Författaren refererar till två skrifter från 1998: ”Sverige år 2021 – vägen till ett hållbart samhälle” och 
”Handla för framtiden! om mat och miljö i det hållbara samhället” 
4 Egentligen s k ”marginell benägenhet att konsumera” som utgår från konsumtionsmönstret. 
5 ((Vilhelmsson, forthcoming) Bilen som tidssparare kan ifrågasättas om man också räknar den arbets-
tid som krävs för att hålla sig med bil – se vidare textbox i senare avsnitt! 
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finner att uppoffringen minskat och därför reser oftare, längre eller vid andra tid-
punkter. Den genererade trafiken kan sägas öka välfärden, dvs. den har ett  
samhällsekonomiskt värde. Men samtidigt skapar den ofta trängsel på andra håll i 
systemet, ger ökad resursförbrukning och miljöproblem och leder till en mer ut-
spridd bebyggelse. Att bortse från sådana negativa effekter kan betyda att man 
överskattar det samhällsekonomiska värdet (nyttan) med ett trafikledsprojekt med 
50% eller mer.6 (TDM Encyclopedia, 2005). 

Idag är inställningen snarare att försöka styra trafikefterfrågan (traffic demand 
management) så att krav från olika håll tillgodoses. Ett aktuellt exempel är försöket 
med trängselskatter i Stockholm. Som namnet visar är det i första hand en åtgärd 
för att råda bot på trängsel och köer. I ett överbelastat system drabbas alla av för-
dröjningar som innebär en stor samhällsekonomisk kostnad. Avgiften för bilisterna 
kan motiveras med att minskad trafik ger dem en direkt vinst i tid. Men minskad 
(och smidigare) trafik väntas också leda till mindre luftföroreningar, en hälsorisk-
faktor med trafiken som hittills beaktats mycket mindre än trafikolyckorna. Enligt 
analyser inför försöket kan dödligheten i sjukdomar beroende på luftkvaliteten 
komma att minska med fler personer än som dödas i trafikolyckor i Stockholm, 
knappt 20 personer/år!7 Detta är alltså ett tydligt exempel på samverkande positiva 
effekter. 

Åtgärder mot trafikolyckor drabbas också av ”rekyleffekter”. S k passiva åt-
gärder som bredare vägar, bilbälten och krockkuddar måste räknas ner i förhållande 
till den förväntade vinsten. Ett riktmärke är att ungefär en tredjedel försvinner där-
för att bilförarna kör ”intensivare”. Ett exempel är att särskilda vinterdäck leder till 
att bilister håller kortare inbördes avstånd än om de kört på sämre däck. 8 Ökad 
trafiksäkerhet genom ny teknik behöver därför kompletteras med åtgärdsprogram 
som inriktas mot sådant beteendet: förarutbildning, hastighetskameror etc. (TDM 
Encyclopedia, 2005). 

 
 
 
 

                                                      
6 Det finns etablerade modeller för att beräkna det samhällsekonomiska värdet av trafikinvesteringar. 
Ofta utgör tidsvinsten en dominerande faktor. Samtidigt är det en omstridd faktor: hur värderar man en 
trafikants vunna eller förlorade minuter? 
7 Ur rapport 1:2005 om Stockholmsförsöket: ”Den långsiktiga minskningen av dödligheten Storstock-
holm, med cirka 1,4 miljoner invånare i beräkningsområdet, beräknades utifrån de sänkta avgashalterna 
till 33-36 fall per år. För enbart det inre beräkningsområdets ungefär 323 000 invånare … skattades 
effekten på dödligheten till ca 26 färre dödsfall per år utifrån såväl NO2 och NOx som avgas-
indikatrer.”  Beträffande trafikolyckor se rapport Gatu- och Fastighetskontoret: Polisrapporterade trafik-
olyckor med personskada i Stockholm 2000 – 2002. Data bl a från WHO, bekräftar att detta gäller i 
många sammanhang: luftföroreningar från trafiken orsakar lika många dödsfall som trafikolyckorna 
(men har alltså inte alls fått lika stor uppmärksamhet). 
8 I Lettland har inte alla bilar vinterdäck och därför förekommer i bakrutan på lettiska bilar en varnings-
skylt att just denna bil kan bromsa på kort sträcka! 
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6  Tidsrekyleffekten 
Rekyleffekten beskriver vad som händer när en vara/tjänst förändras med avseende 
på pris och miljöeffekter och går tillbaka på att konsumenten agerar inom en bud-
get. Men inte bara ekonomin sätter ramar utan också hennes tillgängliga tid. För 
många är tiden kanske t o m en mer påtaglig restriktion och tidsbudgeten är dessut-
om absolut: ingen disponerar mer än 24 timmar per dygn.  

Därför är man angelägen att spara tid, att effektivisera sin tidsanvändning i oli-
ka sysselsättningar. Aktiviteten blir ”billigare” genom att kräva en mindre tidsupp-
offring. Men den frigjorda tiden kommer att användas på något sätt och samma 
frågor kan ställas. (Nästan) alla aktiviteter har också miljökonsekvenser. Minskar 
de också då aktiviteten utförs på kortare tid (”double dividend”)? Och hur används 
den sparade tiden? Gör man mer av samma sak? Eller något annat? Om man först 
gör en miljövinst, kommer den tillkommande aktiviteten att ha en större eller mind-
re påverkan på miljö och resursanvändning? Här kan det alltså uppstå en tidsrekyl-
effekt. (Binswanger, 2001). 
 
6.1 Tidsanvändning och miljöbelastning 
fel formatering I analogi med rekyleffekten kan tidsrekyleffekten beskrivas utifrån 
uppgifter om olika verksamheters eller aktiviteters tidsåtgång och deras energi- 
eller miljökonsekvenser. Tabell 1 visar direkta koldioxidutsläpp från vissa 
näringslivs-sektorer per arbetstimme (motsvarande uppgifter finns även för 
svaveldioxid och kväveoxider). Skillnaderna är som synes mycket stora: 15 gånger 
högre i tillverknings-industrin än i de stora tjänstesektorerna. I särklass störst 
utsläpp per arbetstimme har transportsektorn. Det bör understrykas att detta avser 
direkt förbrukning. Ett mer rättvisande mått skulle även innefatta utsläpp från 
nerlagd energi i de insatsvaror som används i respektive sektor. Det är troligt att 
spännvidden då skulle reduceras (men sådana data är inte tillgängliga). 
 

Tabell 1. Koldioxidutsläpp per arbetstimme (kg per timme). Avser direkta utsläpp. Källa: egen 
sammanställning från SCB miljöindikatorer. 

 

Jord- och skogsbruk  8 
Tillverkningsindustri 15 
Byggverksamhet 4 
Handel 2 
Transporter 41 
Vård/skola/omsorg 1 
Samhälleliga och personliga tjänster 1 
Genomsnitt för allt betalt arbete 7  kg CO2/tim  
 
Utsläpp i privat konsumtion/timme 
   obetalt arbete (uppskattning) 2  kg CO2/tim 

 
 
Som jämförelse redovisas CO2-utsläppen (ungefär 20-25% av totala utsläpp) från 
den privata konsumtionen fördelade på antalet timmar i obetalt arbete (hus-
hållsarbete, föreningsarbete mm). Dessa antas vara lika många som de betalda 
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timmarna.9 Det ger i genomsnitt 2 kg/timme vilket kan jämföras med 7 kg/timme 
för en genomsnittlig betald arbetstimme. Man kan också slå ut den privata kon-
sumtionens effekter på alla fritidstimmar (inkl obetalt arbete) vilket skulle ge en 
ännu lägre timbelastning, fel formatering 

Det senare vore dock missvisande inte bara för att de hellre bör bedömas efter 
nerlagd energi men också eftersom belastningen i fritidsaktiviteter är mycket varie-
rande. Det visar Jalas analys av miljöbelastningen av människors (privata) tidsan-
vändning. Han beskriver hur mycket tid och hur mycket energi finska hushåll an-
vänder i olika (hushålls)aktiviteter. Detta kan illustreras i ett diagram av samma typ 
som för (pris)rekyleffekter – se figur 4. Pilmärkena anger använd tid och total 
energiåtgång per dag för några aktiviteter. Linjerna från origo visar den relativa 
belastningen; ju brantare linje, desto mer betungande. Pilmärkenas riktning och 
längd anger hur mycket värdena ändrats mellan två mätningar, omkring 1990 och 
respektive år 2000 (endast tiden för TV-tittande har ändrats mer än marginellt). 
Eftersom materialet är ett genomsnitt för befolkningen kan pilarna inte enkelt tol-
kas som verkliga beteendeförändringar; Jalas gör en analys som visar att de snarare 
beror på ändrad befolkningssammansättning m m. (Jalas, 2005). 
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Figur 4. Tid och energianvändning i valda fritidsaktiviteter efter (Jalas, 2005). Linjerna från origo 
visar den relativa energiförbrukningen (energi/tidsenhet). Varje pilmärke visar också utvecklingen 
från en tidpunkt till en annan. Se vidare texten.  

Allmänt visar Jalas att resor, både i fritiden, till arbete och skola, är mest belast-
ande (per timme). Därnäst följer bland annat shopping, matlagning och måltider, i 
hemmet och på restaurang. Långt ner på skalan, en tiopotens mindre, ligger kultur- 
och nöjesevenemang, hobbies, läsning och TV-tittande.  

Beräkningar av detta slag är metodologiskt svårhanterliga. Jalas utgår från den 
konsumtion som specifikt kan knytas till aktiviteterna. Därför redovisas delvis 
andra kategorier aktiviteter än i andra studier; här saknas t ex socialt umgänge som 
är en stor post i tidsstudier. Sömnen är inte inräknad, inte heller förvärvsarbete. Till 
ofullkomligheterna hör att vissa basresurser, t ex miljöbelastningen av bostaden 
(där många aktiviteter försiggår) inte räknas in. Den offentliga konsumtion som 

                                                      
9 Se t ex (Ingelstam, 1995) som bl. a. grundar sig på (Rydenstam, 1992) 
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vissa aktiviteter förutsätter är försummad (t ex för undervisning eller för vägar). 
Jalas data visar också måttlig överensstämmelse med andra studier och fler studier 
behövs för stabila resultat.  
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Figur 5. Exempel på tidsrekyleffekt. De nya arbetsresorna tar mindre tid och belastar miljön mind-
re. Den vunna tiden kan användas till t ex bilturer eller läsning vilket ger helt olika nettoeffekt för 
miljön. 

 
6.2 Tidsrekyleffekt och “tidselasticiteter” 
Ett exempel på tidsrekyl illustreras i figur 5 med tidsåtgång resp miljöbelastning på 
axlarna. Med nya förutsättningar för arbetsresorna (genom att byta arbetsplats eller 
arbeta hemifrån vissa dagar eller resa på ett annat sätt, t ex cykla) antas man kunna 
resa både snabbare och med mindre miljöbelastning. Den insparade tiden kommer 
att finna sin användning men betyder den mer bilturer eller mer läsning? I det för-
sta fallet mer än uppvägs vinsten av den nya resordningen. Det blir alltså en nega-
tiv miljöeffekt, en backfire-effekt. Om man i stället använder tiden till läsning upp-
står en positiv tidsrekyleffekt. 

Vilket av dessa alternativ är mest troligt? Det är en typ av frågor som skulle 
kunna besvaras med ”tidselasticiteter”, dvs. data om hur människor reagerar för 
ändrad tidsåtgång (eller tillgång till tid eftersom ramen är given). Motsvarande 
uppgifter om reaktionen på förändringar i inkomster eller priser, dvs. inkomst- och 
priselasticiteter (och den s k marginella benägenheten att konsumera, jämför ovan 
om ”grön konsumtion”) är väl kända genom många studier. Därför kan man göra 
ganska välgrundade förutsägelser om hur t ex skattepålagor eller subventioner 
påverkar efterfrågan på varor och tjänster och därmed också rekyleffekter. Det 
finns också tidselasticiteter som beskriver trafikanternas anpassning till nya förut-
sättningar i trafiken. 

Kunskapen om hur olika aktiviteter kan ersätta varandra är däremot knapphän-
dig. Tidsstudier brukar beskriva olika aspekter av tidsanvändning: hur länge, hur 
ofta, i vilken ordning etc. Genom att upprepa sådana studier, helst för samma indi-
vider eller samma grupp individer kan man skaffa sig en uppfattning om föränd-
ringar som, med vissa reservationer, skulle kunna kallas ”tidselasticiteter”. En 
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studie av Gershuny ger indirekt vissa svar genom att analysera tiden för datoran-
vändning i hemmet.10 Tidselasticiteter vid ändrad arbetstid beräknade ur detta 
material visas i tabell 2. Tabellen ska tolkas så att en 10%-ig minskning av arbets-
tiden skulle leda till en 10%-ig ökning av tiden för att hälsa på vänner eller 4 % 
ökning av tiden för läsning. En tolkning i annan form ges i avsnitt 9. 

 
Tabell 2. Uppskattade tidselasticiteter vid ändrad förvärvsarbetstid. För förklaring och källa se 
text.  

sömn, personlig tid 0,1 
nöjen och uteliv 0,5 
hälsa på vänner 1,0 
sport och friluftsliv 0,6 
telefonsamtal 0,2 
hobbies och spel 0,4 
radio, TV 0,3 
läsning 0,4 
inget särskilt 1,1 

 
 

6.3 Pengar, tid och miljö 
Hittills har pengar respektive tid behandlats separat i förhållande till miljöpåver-
kan. Samtidigt är det uppenbart att människor avväger mellan pengar och tid för att 
nå största möjliga nytta. Man kan spara pengar genom att använda mer tid eller 
tvärtom, beroende på omständigheterna. Med stigande välstånd blir det allt mer 
aktuellt att spara tid och spendera pengar eftersom tidsbudgeten är given och 
orubblig. Många gånger drabbar det miljön. Det går fortare att åka bil än att cykla 
men det är också mer miljöbelastande (och kostar mer). Ju högre inkomst, desto 
större blir frestelsen att spara tid, särskilt som miljöskadan inte påverkar individens 
upplevda nytta lika direkt som hennes uppoffringar i tid eller pengar.  För de flesta 
är miljön ingen viktig faktor när man väger alternativen mot varandra, i första hand 
vägs tid mot pengar. I så måtto kan miljösträvandena sägas befinna sig i en upp-
försbacke i en växande ekonomi. 

Staffan Burenstam Linder analyserade liknande frågor redan för en generation 
sedan i sin bok om ”den rastlösa välfärdsmänniskan” (Burenstam Linder, 1969). 
Med ökande välstånd11 skulle, förutspådde han, enkla nöjen trängas ut av sådana 
som förutsatte en dyrbar utrustning. De antogs ge större ”utdelning” per tidsenhet 

                                                      
10 (Gershuny, 2002). Studiens syfte är att svara på frågan om datoranvändningen tränger ut andra 
aktiviteter men det svaret är långtifrån enkelt. För det första särskiljs tre användningar av datorn med 
olika karaktär: att spela spel, att surfa/e-posta och övrigt, dvs arbete mm (off-line). Gershuny finner 
knappast belägg för den populära hypotesen att vi blir datanördar genom att datoranvändningen skulle 
tränga ut sociala kontakter (datanördarna urskilde sig långt innan datorer blev allmän egendom). I 
någon mån kan det gälla för datorspel. Internetanvändning tycks tvärtom samvariera med ökad social 
samvaro. Det kan, spekulerar Gershuny, bero på att datorn används för att planera andra aktiviteter, 
som ett verktyg för att göra det som vi verkligen vill, inte som en ny självständig aktivitet. Tiden för 
datorn tas mest från TV/radio. 
11 Boken handlar inte om välfärd utan välstånd (rikedom) och den engelska (ursprungs)titeln är mer 
adekvat: ”The Harried Leisure Class” – ”harried” för ansatt, stressad, jäktad. 
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och tiden var knapp. Segling och pianospel skulle tränga ut skogspromenader och 
utdragna måltider. Författaren beskriver det som en ”tillväxtens dekadensfas” där 
ökande konsumtion inte skulle leda till större tillfredsställelse. Många avfärdade 
vid denna tid sådana tankar som överklassbekymmer men de har i hög grad vunnit i 
aktualitet med åren.  
 
6.4 Livsstil som tidsanvändning 
Livsstil och miljö diskuteras ofta i termer av konsumtion. Livsstil förknippas med 
konsumtionsmönster, inte minst sådan konsumtion som är en tydlig markör för 
grupptillhörighet (som kläder eller bilmärken). Men livsstil kopplas också ofta till 
värderingsmönster. För att påverka konsumtionsvanorna i miljövänlig riktning har 
myndigheter och organisationer appellerat till människors värderingar för att förmå 
dem välja en livsstil med mer miljövänliga beteenden. En erfarenhet tycks dock 
vara att det finns en måttlig samstämmighet mellan attityd och handling. Med-
vetenheten om problemen är stor men egennyttan räcker bara för att ta hänsyn till 
pengar och tid. 

Genom att flytta fokus från konsumtion till aktiviteter och tidsanvändning  
skulle livsstil kunna ges en ny vinkling med en annan öppning mot miljöhänsynen. 
I konventionell välfärdsteori är konsumtionen central. Arbete syftar (via lönen) till 
att möjliggöra konsumtion vilket antas vara det nyttogivande eller tillfredsställ-
ande. Ännu mer hårdraget är all aktivitet, inte bara arbete, ett medel för att nå ett 
mål. Men Burenstam Linders analys kan sägas förebåda tankar om ”processnyttan” 
som bl. a. avhandlas av Juster (Juster, 1985). Han pekar på och analyserar hur akti-
viteter kan ge tillfredsställelse i sig, oavsett vad de leder till. Matlagningen kan 
vara sin egen belöning vid sidan av att den resulterar i mat.  

Konkret har Juster gjort tidsstudier som också registrerar hur människor grade-
rar sin tillfredsställelse i olika aktiviteter. De visar att människor gillar aktiviteter 
som innebär socialt umgänge, särskilt med barn, liksom nöjesresor och uteliv. 
Även förvärvsarbete brukar komma ganska högt på skalan vilket uppenbarligen är 
en motsägelse till den konventionella välfärdsteorin; däremot värderas t ex hand-
lande och särskilt städning lågt (och TV-tittande ligger ganska lågt). Justers resultat 
bekräftas i stora drag av andra analyser. 

Traditionell välfärdsteori är som sagt grundad i konsumtion, enligt principen 
”ju mer, desto bättre”. Det empiriska stödet för den tanken är svagt – människor 
blir inte lyckligare av ökad konsumtion (se vidare avsnitt 8) – men den är ändå 
allmänt omfattad och ett politiskt rättesnöre. En alternativ utgångspunkt skulle 
alltså kunna vara tidsanvändning: ”ju mer av tillfredsställa0nde aktiviteter, desto 
bättre”. Välfärden skulle mätas efter hur mycket av önskade aktiviteter människor 
kan ägna sig åt.12

För detta skulle livsstilar kunna beskrivas konkret som tidsanvändning i olika 
aktiviteter. Basen skulle vara tidsstudier. Även om sådana innebär tidsödande och 
                                                      
12 Detta reser en rad intressanta frågor, t ex om en sådan värdering skulle drabbas av samma slags 
”inflation” som konsumtionen där anspråken ständigt tycks stiga. Och kan man undvika det jämförelse-
tänkande som är så framträdande i fråga om konsumtion? Ett tankeväckande inlägg på detta tema är 
(Gershuny, 1994). 
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metodologiskt krävande forskning så har de successivt resulterat i en omfattande 
kunskap som skulle kunna användas för studier med relevans för en hållbar utveck-
ling. Ur ett hållbarhetsperspektiv är det ju angeläget att människor ägnar sig åt 
aktiviteter som ger minsta möjliga ekologiska fotavtryck eller att de utformas på 
minst miljöbelastande sätt (och ändå tjänar sitt syfte). Med ett konkret exempel: 
människors önskan om social samvaro är omvittnat stark. När, var och hur, på vilka 
geografiska villkor, med vilka resmöjligheter och vilka mötespunkter etc kan den 
tillgodoses? Svaren på sådana frågorna kan avgöra miljöbelastningens omfattning. 

Att identifiera livsstilar efter tidsanvändning i olika aktiviteter kunde alltså er-
bjuda nya perspektiv och öppna nya möjligheter att påverka i önskad riktning. Man 
bör dock vara medveten om att tidsanvändningen är mycket styrd av sociala nor-
mer och konventioner vilket begränsar möjligheten att påverka. 
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7  Effektivitetsfällan i produktion 
och  konsumtion 

7.1 Omvandlingseffekter och teknikfaktorn 
Produktionsökningen i arbetslivet är grunden för samhällets ekonomiska framsteg. 
Den verkliga motorn bakom denna produktionsökning är ökad effektivitet (produk-
tivitet) i arbetet. I ekonomisk teori är de traditionella produktionsfaktorerna kapital 
och arbete (även jord har setts som en separat faktor). Men den ekonomiska tillväx-
ten kan inte förklaras med större insatser av arbete och kapital. Produktivitetsök-
ningen förklaras i första hand som en restpost, den s.k. ”teknikfaktorn” (”Solow 
residual”).13

Teknisk utveckling sker normalt stegvis, genom ”vardagsuppfinningar” och in-
lärningsprocesser i produktionen.  Man använder bättre metoder och verktyg, orga-
niserar arbetet smartare och kan utnyttja anställda som är skickligare och friskare. 
Ökad effektivitet i energianvändningen är kanske den viktigaste enskilda faktorn 
(och på senare datoriseringen och IT även om detta är omstritt). Ayres beskriver 
elektrifieringen (av USA) som: 

”ett extremt fall av rekyleffekt … [som är] …den huvudsakliga drivkraften till 
ekonomisk tillväxt under 1800- och 1900-talen” (Ayres et al., 2002)”. 

Under 1900-talet ökade utbytet i el-generering och eldistribution ungefär tio-
falt. Samtidigt har utbytet av energi för t ex belysning – ljusmängd per insatt effekt 
– ökat i samma storleksordning; totalt sett alltså bortemot en hundrafaldig effekti-
visering.14 Även om den årliga förbättringen är måttlig är den ackumulerade effek-
ten anmärkningsvärd i denna omvandlingsprocess. Även många industriprocesser 
har blivit ofantligt mycket snabbare – metallbearbetning minst 20 gånger snabbare 
under 1900-talet. Energiförbrukningen i kemisk industri, smältverk och elektrolys 
har pressats ner till en liten bråkdel – ibland en tiondel – av tidigare (och ofta så 
nära den teoretiska gränsen att de stora vinsterna redan förefaller vara bärgade). 
(Ayres et al., 2002). 

Den ökade energieffektiviteten leder i sin tur till sänkta priser i en positiv 
”feed-back”-process, en snöbollseffekt, av ökad efterfrågan och breddade använd-
ningsområden. Den ekonomiska tillväxten har lett till ökade löner vilket gjort det 
än mer lönsamt att ersätta arbete med energi som hittills varit förhållandevis billig. 
Det är samma process som får konsumenter att välja dyrare och mer energikräv-
ande alternativ för sina hushållsaktiviteter för att spara tid.  
 

                                                      
13  ”Effektivitet” används genomgående i denna text i den allmänna betydelsen att nå önskat resultat 
med minsta uppoffring. Ekoeffektivitet blir då att nå önskat resultat med minsta miljöpåverkan. ”Produk-
tivitet” brukas ofta synonymt med effektivitet men kan också ges den mer specifika betydelsen resultat i 
förhållande till insatt resurs, t ex arbetsproduktivitet.  
14 De ursprungliga koltrådslamporna ersattes med 3-4 gånger effektivare wolframglödlampor redan på 
1920-talet. Vid sidan av dessa finns ännu effektivare lysrör, halogenlampor etc med speciell använd-
ning. 1990-talets ”lågenergilampor” är 5 gånger effektivare än wolframlamporna. De nya vita lysdioder-
na lovar att bli 10 gånger effektivare än glödlampor. 
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7.2 Viss “avlänkning” men inte  
”avmaterialisering”  

Ökad energieffektivitet kan alltså bidra till ekonomisk tillväxt samtidigt som till-
växten kan dra upp energianvändningen. En långvarig forskardebatt gäller om de 
teoretiska villkoren för att rekyleffekten ska övergå i en backfire-effekt, dvs. att 
energiåtgången ökar totalt sett och därmed ge ökande miljöskador.15 Den svenska 
Miljövårdsberedningen har visat (i en sammanfattning av (Azar et al., 2002) att en 
viss ”avlänkning” (decoupling) av miljö/resurseffekter från tillväxten kan utläsas 
av data från de senaste 40 åren genom att energiåtgången, liksom koldioxidutsläp-
pen, minskar relativt sett, per BNP-krona. Men den ekonomiska tillväxten är snab-
bare och absolut sett ökar fortfarande både energiåtgång och utsläpp – produktio-
nen kräver ökande materiella insatser. Detta gäller såväl EU som Japan som USA. 
De sänkta relativtalen förklaras f ö inte bara av ökad energieffektivitet utan också 
strukturförändringar i ekonomin. Tjänstesektorn växer successivt och är, som vi 
sett ovan, mindre energikrävande än varuproduktionen (dock inte de växande 
transporttjänsterna). ”Outsourcing” genom att flytta också energikrävande (och 
nedsmutsande) verksamhet till fattiga länder är en annan förklaring. 

I siffror uttryckt ökade energitillförseln inom EU 2,6 % per år 1960-98 medan 
energieffektiviteten blev 0,4 % bättre per år. Bruttonationalprodukten steg alltså 
med ca 3 % per år, totalt sett en tredubbling. Motsvarande för koldioxidutsläppen 
är 1,8 % ökning per år i absoluta tal och 1,2 % minskade utsläpp per BNP-enhet. 
Energitillförseln ökade totalt 2,65 gånger (165%) och koldioxidutsläppen fördubb-
lades 1960-98 (Azar et al., 2002).  
 
7.3 Produktion, löner och konsumtion 
Producenterna i arbetslivet strävar alltså efter högre effektivitet, en strävan som 
drivs av konkurrensen, behovet att hålla attraktiva priser och goda vinstmarginaler. 
Det är inte miljön som är huvudsaken som i de fall av rekyleffekter vi behandlat. 
Produktionsökningen har gjort det möjligt att höja lönerna mycket kraftigt. 16 Sam-
tidigt har vi har fått andra mönster i fråga om vilka som förvärvsarbetar och arbets-
tidens omfattning. 

Figur 6 redovisar detta i form av löneökningar och två mått på arbetets omfatt-
ning:  

• normal veckoarbetstid för de anställda. Den har under 1900-talet minskat 
från nära 60 till 40 timmar per vecka 

• arbetad tid jämfört med ”livstid” (definierad som 8 timmar per vardag 
måndag till lördag för alla mellan 15 och 60 år). Den kvoten beskriver 
alltså hur stor del av livet som vi lägger ner på förvärvsarbete. Den inne-
fattar alltså (förutom veckoarbetstiden) alla förändringar i mönstret för att 
arbeta: vilka grupper och i vilka åldrar som man förvärvsarbetar, effekten 
av ledigheter etc 

                                                      
15 Se Journal of Energy Policy 2000, Special Issue Vol 28, Numbers 6-7 för olika ståndpunkter. 
16 En andel av produktionsresultatet går också till kapitalägarna. Storleken på denna del har pendlat. I 
efterkrigstidens välfärdsstat sjönk den men från 1970-talet steg den ganska påtagligt så att den nu är 
tillbaka på samma nivåer som vid tiden för första världskriget. 
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Dessa genomsnittstal döljer samtidigt en allt ojämnare fördelning av arbetet. Idag 
koncentreras allt mer av förvärvsarbetet på de mellersta åren i livet; inträdesåldern 
har stigit dramatiskt (särskilt de senaste 15 åren) medan pensionsåldern länge har 
varit sjunkande. Många av de anställda sliter hårt och drabbas av stress och andra 
problem medan andra inte kan finna det jobb de önskar. 

Figuren visar att medan lönerna ökat många gånger om så har arbetsinsatsen 
per person minskat måttligt. På hundra år har lönen för industriarbetare 9-dubblats. 
Andra löner har haft en liknande utveckling. Samtidigt har tiden för arbete minskat 
med en tredjedel. Bara en liten del av produktivitetsökningen har alltså tagits ut 
som kortare arbetstid. De senaste femtio åren har lönerna tredubblats medan arbe-
tandet minskat med en fjärdedel. Å ena sidan +200 %, å andra sidan -25 %. En 
åttondel av effektivitetsvinsten har tagit ut i form av ökad fri tid. 
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Figur 6. Löner och arbetad tid under 100 år. Källa: beräkningar av offentlig statistik. Ursprunglig 
bild i (Sanne, 1995)

 
7.4 Konsumtionssamhället som effektivitets-

fälla 
Med ökande löner följer också ökad köpkraft som ger ökad konsumtion. Totalt sett 
blev konsumtionen tre gånger större under det senaste halvseklet (1950-2000); 
något mer för den sociala konsumtionen (i huvudsak vård, skola och omsorg) än 
den privata. Trots ökad effektivitet i användningen (lägre relativa tal, per produk-
tionsenhet) har detta, som vi sett ovan, lett till ökad total energiförbrukning och 
större koldioxidutsläpp. Detta kan aldrig leda till en hållbar utveckling. 
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Produktion har alltså prioriterats framför mer fritid. Det gör konsumtionssamhället 
till det mest storskaliga och generella fallet av effektivitetsfällan. I många situatio-
ner arbetar människor efter ett beting: när arbetet är gjort går man hem. Detta är 
inte den princip som tillämpats. Under välfärdsstatens guldår sänktes visserligen 
arbetstiden, från 48 till 40 veckotimmar (och semestern förlängdes). LO påpekade 
vid den tiden att en femtedel av effektivitetsvinsten avsatts till kortare arbetstid 
vilket också ansågs vara en lämplig andel. Sedan 1970-talet har dock inga generella 
reformer genomförts. (Sanne, 1995). 

Till någon del kan det förklaras av att fördelningen av produktionsresultatet 
missgynnat grupperna med lägre löner. Löneklyftorna har ökat. Löneutrymmet 
begränsas också av att kapitalets växande del av produktionsresultatet. Trots detta 
har produktivitetsökningen skapat ett stort utrymme för att skapa en bättre balans 
mellan arbete och liv: om bara hälften av det ökade löneutrymmet sedan mitten av 
80-talet hade använts för att förkorta arbetstiden hade vi kunnat ha en fri dag mer i 
veckan (dvs. 32-timmarsvecka). 

”Arbetslinjen” som innebar att försöka få så många som möjligt i arbete, har 
varit mycket omhuldad i svensk politik och på goda grunder eftersom det är viktigt 
för alla att ha ett arbete. Rent aritmetiskt hade också en kortare arbetstid per person 
– och oförändrad total arbetsvolym – kunnat minska den ojämna fördelningen arbe-
te och erbjuda lönearbete till en stor del av dem som nu ställts utanför arbetsmark-
naden. I praktiken hade det också krävt ett stort anpassningsarbete för att få rätt 
personer på rätt plats men ett sådant arbete driver ju AMS redan idag. 

I stället blir det alltså allt tydligare att arbetslinjen har kompletterats med en 
renodlad tillväxtpolitik som försöker öka den totala volymen arbete (i motsats till 
välfärdsstatens begränsade strävanden att bereda mer fri tid). Från slutet av 80-talet 
har det varit ett medvetet vägval att inte anpassa de individuella arbetsinsatserna 
efter den ökande effektiviteten. Till det bidrar att konsumistiska livsstilar brett ut 
sig. Det har blivit allt mer accepterat och utbrett att utmärka sig genom sin kon-
sumtion, en tendens som stöttats kraftigt av marknadsföringen men också av media 
och många kulturyttringar. 

Kritiken mot konsumtionssamhället växer dock, medvetenheten att situationen 
inte är tillfredsställande, varken socialt eller miljömässigt. Sverige deltar visserli-
gen i ett internationellt arbete för hållbar utveckling som bl. a. bygger på världs-
toppmötet i Johannesburg 2002. Ett av de övergripande målen från detta möte är att 
”främja hållbara konsumtions- och produktionsmönster”.  

Regeringens skrivelse 2003/04:129 utvecklar en svensk strategi för hållbar ut-
veckling. Skrivelsen betonar riskerna i dagens utveckling och behovet av en ”om-
ställning till ett miljömässigt hållbart samhälle”. Detta ska ske genom en satsning 
inriktad på ”miljödriven tillväxt och välfärd” (som f ö antas öppna möjligheter för 
svenskt näringsliv internationellt). Men konsumtionen har blivit ett medel för eko-
nomisk utveckling och politiska åtgärder syftar ofta högst medvetet och uttalat till 
att öka konsumtionen. Det är svårt hur dessa disparata mål ska kunna förenas; skri-
velsen öppnar inte för de synsätt som diskuterats här och den nuvarande arbetsord-
ningen uppvisar en besvärande social stelhet. Det är inte okomplicerat att försöka 
ta sig ur konsumtionssamhällets effektivitetsfälla. 
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8 Välfärd, framsteg, tillväxt och 
lycka 

8.1 Effektivitet – nödvändigt men inte  
tillräckligt 

”Effektivitet”, som är en röd tråd i denna text, associerar till uppfinningar, teknik-
utveckling och rationalisering. Effektivitet ska ge mer med mindre ansträngning. 
Den ska övervinna knappheten och ge oss bättre liv. Kulturellt och politiskt kan 
effektivitet sägas förkroppsliga idén om framsteg. Effektiviteten är den stora skapa-
ren av välfärd i det ordets bredaste mening, ett samlande begrepp för det goda, 
nytta eller lycka. Tillväxt antas öka välfärden och har blivit ett överordnat mål i 
dagens svenska samhälle och ökad effektivitet antas vara ett medel för detta (lik-
som, på senare år, mer arbete som vi sett ovan).  

Även när orosmolnet ”miljöförstöring” seglade upp hänvisade man till att ökad 
effektivitet skulle lösa de problemen – tanken om en ”teknisk fix”. Löftet i den 
omtalade boken ”Faktor 4” (Lovins et al., 1995) är att det politiska systemet ska 
kunna undvika obehagliga beslut om begränsningar och inskränkningar och slippa 
välja mellan motstridiga intressen. ”Ekologisk modernisering” är ett slagord som 
lockar många att tro att det ska gå att visa miljöhänsyn utan att det går ut över 
andra politiska mål.  

Rekyleffekten, och mer generellt effektivitetsfällan, reser frågor om detta är re-
alistiskt. Nu växer produktionen ohämmat. Det skapar ett nytt slags samhällspro-
blem, ett överflöd eller överskott som inte ryms inom de ekologiska ramarna. 

Här bör påpekas att detta gäller Sverige (och andra rika länder). Globalt sett är 
ökad produktion angelägen för att råda bot på den stora fattigdomen och usla lev-
nadsförhållanden på många håll. Och trots överskottet här får inte alla, ens i Sveri-
ge, sin rättmätiga del. Fördelningen i samhället är skev och motiverar en rättvisepo-
litik. Men en sådan får inte undanskymma problemet med en ekologiskt sett för 
stor totalproduktion. I denna text är detta i fokus, inte fördelningsfrågor även om de 
också är viktiga. 

Effektivitet är nödvändigt men inte tillräckligt för en hållbar utveckling. Nästa 
avsnitt tar sig an den ovanliga uppgiften för samhället att handskas med ett över-
skott. Är det möjligt utan att minska välfärden? Jag ska, om än mycket kortfattat, 
problematisera välfärd i relation till ekonomisk tillväxt för att visa att välfärd inte 
behöver stå i motsättning till hållbar utveckling. 

 
8.2 Tillväxt och välfärd 
“Välfärd” är alltså ett övergripande begrepp men används också i en snävare me-
ning, som de välfärdstjänster som medborgarna erbjuds, framför allt vård, skola 
och omsorg. Det finns tre invändningar av fundamentalt olika slag mot antagandet 
att ekonomisk tillväxt ökar välfärden idag: 
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• om tillväxten förstör miljön så är det ohållbart och det kan inte vara god 
välfärd (och som föregående avsnitt visar har tillväxt hittills alltid lett till 
ökad påfrestning på naturen) 

• tillväxt leder inte (automatiskt) till fler eller bättre välfärdstjänster (kort 
sagt därför att priset för dessa tjänster stiger i samma takt som tillväxten, 
det s k “tjänstedilemmat”) 

• ökat välstånd förefaller inte öka människors tillfredsställelse med livet;  
 
Den sista punkten, som ju riktar ett grundskott mot den ekonomiska välfärdsteorin, 
kan illustreras av att på nationell basis ger inte ökad BNP/capita en högre lycko-
nivå när man kommer över en levnadsstandard som motsvarar svenskt 50-tal. Detta 
har visats i stora och vederhäftiga undersökningar. Tillfredsställelsen med livet är 
visserligen större för dem som har mer än andra i sin omgivning men ett sådant 
faktum kan aldrig motivera en politik för tillväxt – när floden stiger flyter alla båtar 
högre men det ändrar ingenting emellan dem. Analyser visar i stället på andra vik-
tiga faktorer: goda sociala relationer, ett bra jobb, hälsa och trygghet, goda sam-
hällsinstitutioner etc. Balans i livet mellan arbete och fritid är en annan faktor. Som 
politiska krav är inget av detta nytt men det ger en vägledning till vad som är värt 
sträva efter snarare än en generell ekonomisk tillväxt. (Layard, 2003) (New Eco-
nomic Foundation, 2004), (Diener and Seligman, 2004), (Hofstetter and Madjar, 
2003). 

Detta är en del av de nya kunskap om hur det goda samhället och det goda livet 
kan se ut Sedan några år finns ett nyväckt intresse för dessa frågor och de nya rö-
nen har fått stor spridning i media. Gensvaret från medborgarna har också visat att 
sådana tankar haft en grogrund. Den kan bero både på en allt starkare kritik mot 
konsumismen och en gryende insikt att den nuvarande ohämmade materiella till-
växten är ohållbar. 

Det finns goda skäl att återvända till frågan vad som gagnar människors välfärd 
bäst. En offentlig utredning i Storbritannien har studerat frågan om vad som skapar 
tillfredsställelse med livet och hur en politik med det syftet skulle kunna utformas 
(Donovan and Halpern, 2002). Tankarna om tillväxtens gränser är också centrala 
för den ekologiska ekonomin – se textbox nedan. 
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Tillväxtens gränser och ekologisk ekonomi 
Att det skulle finnas gränser för tillväxten har debatterats åtminstone sedan Rom-
klubbens första rapport 1972 (Meadows et al., 1972). Kärnfrågan kan sägas vara att 
skilja mellan en tillväxt uttryckt i ekonomiska värden och en växande användning 
av naturresurser. Det första må vara obegränsat men det senare har uppenbarligen 
sina gränser. I teorin kan man tänka sig en ekonomisk tillväxt som inte också drar 
ökade resurser men det finns inga exempel på framgångsrik avlänkning och en 
”änglalik tillväxt” som inte sätter sina fotavtryck på jorden.  
    Frågan behandlas av den s.k. ekologiska ekonomin som framför allt betonar att 
det ekonomiska systemet verkar inom och är beroende av ett ekologiskt system. 
Situationen idag beskrivs som en ”full värld” där det ekonomiska systemet blivit så 
stort att naturen utnyttjas över sin kapacitet som källa (för naturresurser) och sänka 
(för utsläpp). I motsats till konventionell ekonomi hävdas därför att man måste 
beakta tre dimensioner i ekonomin. Den klassiska och oomstridda dimensionen är 
att ekonomi handlar om allokering för effektivitet. Resurserna ska användas så att 
de ger mest nytta. I samhället måste detta kombineras med en fördelning av pro-
duktionsresultatet enligt något överenskommet mål; detta är den politiska  
ekonomin (och målet ofta rättvisa). Den ekologiska ekonomin tillfogar som en 
tredje dimension skalan i produktion och konsumtion som måste anpassas till  
naturens bärkraft och målen för uthållighet eller hållbarhet. (Daly, 1996). 
    Effektivisering blir i detta perspektiv fortfarande värt att eftersträva men inom de 
ramar som naturen ger. Medan traditionell ekonomi brukar ta sin utgångspunkt i 
effektiv allokering och se fördelning som en tilläggsfråga (och bestrida att skalan 
har betydelse) så vänder den ekologiska ekonomin på synsättet: sätt först ramarna 
(ekologin), överväg sedan vad som är en önskvärd fördelning och sträva till sist 
efter att använda tillgängliga resurser för att uppnå målen så effektivt som möjligt 
(med minsta möjliga uppoffring). 
    Ekologisk ekonomi är alltså i första hand sysselsatt med frågor om hållbar sam-
hällsutveckling. I avsnittet ”Att vårda det naturliga kapitalet” nedan finns flera 
exempel på hur den ekologiska ekonomin hanterar detta. 
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9  Att handskas med ett överskott  
Rekyleffekten och strävan efter effektivitet beror på att människor och företag 
handlar “ekonomiskt rationellt”, dvs ser till sin egen nytta. Effektiviteten i sig är 
önskvärd men om konsekvensen blir ett ohållbart överskott krävs balanserande 
åtgärder. “Samhället” måste ingripa och olika möjligheter ska diskuteras här.17  
Först ska påpekas att “samhället” kan tolkas på flera sätt. Här antas att människor 
uppträder i (minst) två roller: som egenintresserade konsumenter och som medbor-
gare. En hållbar utveckling kräver då att vi som medborgare fattar politiska beslut 
som leder till att vi som konsumenter beter oss på ett önskvärt sätt. För att det ska 
fungera väl kan det kräva en utvecklad demokratisk process där viktiga frågor ställs 
under debatt – en mer  “diskursiv demokrati” (Dryzek, 1990).  

Det som ska behandlas är alltså i första hand villkor och förutsättningar som 
gör det “rationellt” att handla miljöriktigt och uthålligt. Om besluten går emot indi-
vidernas intressen som konsumenter antas de ändå i egenskap av medborgare vara 
förmögna att fatta (eller acceptera) sådana beslut. Även inbitna rökare kan stödja 
ett beslut om rökförbud på krogen. Detta skiljer sig alltså från att handla efter egna 
moraliska ställningstaganden mot sitt (kortsiktiga) egenintresse – t ex att välja 
ekologiskt odlad mat (i den mån det inte sker av egenintressen som hälsoskäl). 
Några andra exempel ges också nedan. 

De åtgärder som ska diskuteras har sammanförts under fyra delavsnitt (även 
om några åtgärder faller under flera rubriker) 
 
1. att styra konsumtionen i en mindre skadlig riktning med ekonomiska styr-

medel 
2. att ta resurser ur det ekonomiska kretsloppet så att de inte bidrar till kapitalac-

kumulation och ökad (skadlig) konsumtion  
3. att investera i ”naturkapital”, dvs. förbättra de naturförutsättningar som är 

grunden för en långsiktig hållbarhet  
4. att styra arbetslivet mot sektorer som ger mer välfärd och mindre ekologisk 

belastning 
 
9.1 Att styra med pengar  
Konsumenter (och andra ekonomiska aktörer) antas skapa rekyleffekter genom sin 
priskänslighet. På samma grund kan styrda priser också användas för att upphäva 
rekyleffekten. Skatter och avgifter är väl etablerade styrmedel i miljöarbetet. 

Principen för att styra med priser kan illustreras som i figur 7. En vara, tjänst 
eller aktivitet som blivit både billigare och miljörenare beläggs med en skatt som 
ökar dess kostnad, i detta fall förbi det ursprungliga priset. Ett analogt exempel 
som ger samma effekt är krav på miljövänlig eller hållbar utformning som leder till 

                                                      
17 Det kan sägas vara omodernt att hävda denna rationalitet idag när den ifrågasätts från så många 
håll. Så  poängterar många ”reptilhjärnans primat” (att våra beslut dikteras av kortsiktiga känsloström-
ningar som styrs av den kommersiella marknadsföringen). Nya rön om ”behavioural economics” och 
ekonomisk psykologi beskriver ett beslutsfattande som är långt mindre ”rationellt” än teorin föreskriver. 
Denna text håller sig dock i huvudsak inom de ramar som ges av rekyleffekten – som kan konstateras – 
och pendangen ekonomiska styrmedel som också visat sig fungera.  
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en högre kostnad. Detta bevarar den miljömässiga effektivitetsvinsten. Det ökade 
priset kräver också att konsumenten reducerar sin konsumtion i något annat avse-
ende. Detta ger en bonuseffekt för miljön vars storlek beror på om den utgående 
konsumtionen är hög- eller lågbelastande. 

 
 
 

miljö- 
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Figur 7. Att styra med priser i värde/miljöbelastningsdiagram. En skatt (eller krav på fördyrande 
utformning) förhindrar en rekyleffekt och tvingar konsumenten att anpassa sin konsumtion vilket 
kan ge ytterligare miljövinster. Se vidare text. 

9.1.1 Inte bara att sätta ”rätt” pris 
I ett mer dynamiskt perspektiv kan pålagan eller utformningskravet betraktas som 
ett sätt att absorbera prissänkningar hellre än att de går till miljöskadlig konsum-
tion. Detta är principiellt skilt från det miljöekonomiska synsättet att priser ska 
avspegla de verkliga kostnaderna genom att även innefatta miljön och naturresur-
ser. I det fallet är udden riktad emot bruket av ”fria” miljöresurser. Tanken är att de 
bör ”internaliseras” i kalkylen för att beslutsfattaren ska göra ett samhällsekono-
miskt riktigare beslut. 

Detta synsätt är ett viktigt steg framåt men ett miljöekonomiskt ”rätt pris” ga-
ranterar ändå inte att resurserna används på ett hållbart sätt (och det ska inte för-
växlas med den medeltida uppfattningen om ”rätta” = ”rättvisa priser”). Metoderna 
för att sätta värdet på de använda naturresurserna (och skadan av utsläpp) har ett 
stort mått av godtycke eftersom de i allmänhet bygger på människors aktuella pre-
ferenser. Man kan t ex fråga efter ”betalningsviljan” för att skydda naturen i ett 
visst avseende (som att rädda en hotad fågelart). En annan metod är att analysera 
vilken resuppoffring människor gör för att besöka ett vildmarksområde eller pris-
skillnaden mellan hus i tysta och bullerdrabbade områden.  

Det kan hävdas att detta är både missvisande och ett logiskt fel. Uppgiften är 
ofta att sätta pris på allmänningar och resurser som är avgörande för människors 
levnadsvillkor på mycket lång sikt. De som berörs kanske inte är födda idag. Eller 
lever långt borta, under helt andra levnadsvillkor. Det är ett slags frågor som bör 
inte avgöras av enskilda preferenser i en konsumtionsliknande situation; de hör 
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hemma under kollektiva beslut som man tar ställning till i egenskap av med-
borgare. (Sagoff, 1988, Jacobs, 1997)18

 
9.1.2 Miljöskatter i den ekonomiska cirkulationen 
Skatter och avgifter som läggs på för att styra konsumtionen tillfaller i första hand 
offentliga kassor och sättet att använda dem kan också bidra till en hållbar utveck-
ling men det kolliderar ibland med andra synsätt.  

En princip är att skatter som debiteras för en miljöolägenhet ska fördelas till de 
drabbade. ”Polluter-pays-principen” ger det allmänna rollen av omfördelare (om 
inte skadorna kan regleras direkt). En annan eftersträvad princip är precision i be-
skattningen: att komma åt just de oönskade effekterna. Bilskatter och registrerings-
avgifter drabbar t ex innehavet av bilar vilket i sig kan ha stort värde för många 
men bara indirekt är skadligt för miljön. Bränsleskatter är ett medel för att upp-
muntra bränslesnålare bilar, ett mer ekonomiskt körsätt och avhålla bilister från 
mindre viktiga bilresor vilket allt innebär en bättre träffbild. Trängselskatt har ännu 
större precision eftersom den dämpar just de bilresor som orsakar köer.19

För staten kan skatter givetvis vara en allmän intäktskälla som används för all-
männa politiska syften, t ex social inkomstutjämning, och man har i allmänhet värjt 
sig för krav att öronmärka skatter. Ändå är det önskvärt att de återgår i cirkulation 
för sådana aktiviteter som har en mindre (än genomsnittlig) skadeeffekt. I makro-
ekonomi används begreppet ”multiplikatoreffekt” för att beskriva hur offentliga 
bidrag kan skapa sysselsättning som i sin tur stimulerar ekonomin vilket kan leda 
till fler jobb i en serie. Det ursprungliga bidraget kan därför t o m betala sig för 
staten i form av ökade skatteintäkter. På ett motsvarande sätt kan man tänka sig 
miljöskatter fungera i flera varv i ekonomin, som en kaskad där de för varje varv 
får mindre skadeeffekter än i det föregående. Som en analogi skulle detta kunna 
kallas en ”divisor-effekt”. Att använda en trängselskatt för bättre kollektivtrafik 
kan vara ett exempel. För att styra på ett sådant sätt krävs naturligtvis en solid  
kunskap om preferenser och priselasticiteter, dvs. människors förväntade beteende.  
 
9.2 Att ta resurser ur ekonomisk cirkulation  
Tanken att avlägsna resurser från ekonomin kan synas märklig eftersom utgångs-
punkten för ekonomiskt tänkande är att resurserna är knappa och i möjligaste mån 
ska göras produktiva. Att göra sig av med dem svär emot det ekonomiska förnuftet. 
Användningen kan ändå fungera för sitt syfte även detta inte är nytta eller välfärd i 
ett snävt ekonomiskt perspektiv.  
 
9.2.1 Potlatch och lyxkrogar 
Vi kan utgå från vad som ytligt sett är udda exempel. Det väl känt att i vissa indi-
ankulturer ingick fester med ceremonier som innebar att man förstörde egendom i 

                                                      
18 Ett tredje sätt är att kombinera politiskt satta gränser med marknadens mekanismer så som man gör 
med utsläppsrätter – se vidare nedan. 
19 Detta gäller Stockholms system med tidsgraderade avgifter. London har i stället en enhetstaxa/dag. 
För en mer radikal lösning på trängselproblemet se även textboxen nedan om bilpooler! 
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avsikt att demonstrera sin makt och rikedom, s.k. ”potlatch”. Sådana sedvänjor 
ingår i en ”gåvoekonomi” där gåvan tjänar till att förstärka banden mellan med-
lemmarna men också att demonstrera givarens position och kapacitet. Gåvorna 
bestod ofta av mat och dryck och utgjorde bidrag till en gemensam fest där de  
konsumerades. Men det förekom också att man medvetet slog sönder och förstörde 
de gåvor som utväxlats, allt i syfte att demonstrera social status och prestige.  

Detta slags tänkande är givetvis inte okänt i vår egen kultur. Alla vet att en 
gåva förväntas resultera i en gengåva (samtidigt som den markerar givarens sam-
hällsposition, ibland genom att gåvomottagaren försätta i underläge genom att han 
ej förmår återgälda gåvan). Det är nära knutet till vad Veblen beskrivit som iögo-
nenfallande (”conspiscuous”) konsumtion som slösar eller t o m förstör tillgångar i 
syfte just att markera sin ställning. Dessa beskrivningar från slutet av 1800-talets 
New York har många likheter med mediala beskrivningar av det ljuva livet kring 
Stureplan och på fashionabla badorter idag.20  
 
9.2.2 Moderna pyramider – dagens improduktiva investeringar 
Moderna samhällen har många men kanske mindre uppseendeväckande sätt att ta 
resurser ur cirkulation. Att bygga kyrkor och andra religiösa byggnader, palats och 
monument som i allt väsentligt saknar en ekonomisk funktion har alltid förekom-
mit. Att ordna olympiska spel kan kanske räknas till samma kategori. Allt detta 
fyller sociala och psykologiska funktioner men de är inte av samma slag som inve-
steringar som förväntas ge ekonomisk avkastning (att ”förränta sig”). 

Ansträngningar för att bevara historiska monument faller i samma kategori lik-
som museiverksamhet och andra former av bevarande i arkiv av många slag. Det 
skapar ett arv av kultur och har givetvis stort värde men inte som avkastande kapi-
tal (annat i en mycket överförd betydelse av dessa begrepp).21  

Att skaffa sig juveler, konst och antikviteter har delvis samma karaktär. Men 
idag gäller knappast att ”diamonds are forever”. Andra synsätt tränger på. Konst 
har blivit mindre samlande och mer investeringar eller åtminstone ”penningplacer-
ingar” med förhoppningar om förräntning genom prisstegring. I många kulturer 
betraktas guldsmycken som försäkringar inför framtida risker. 

Det bör påpekas att även om dessa aktiviteter och föremål inte används produk-
tivt så har de krävt arbetsinsatser och gett upphov till löner som ingår i den ekono-
miska cirkulationen. Att framställa varor drar också naturresurser vilket kan ha 
stora negativa miljökonsekvenser. En uppgift är att den ”ekologiska ryggsäcken” 
av en normal vigselring är 3 ton – så mycket massa behöver bearbetas för att få 
fram guldet.22  

                                                      
20 Ett oförglömligt exempel på att markera sin ställning ger Hans Alfredsson i sin film ”Den enfaldige 
mördaren”. Godsets herre har krävt torparen på arrendet, 100 kr. Därför tvingas torparen göra sig av 
med sin häst, en för honom enorm uppoffring. Men när han på julafton (!) betalat kastar godsherren 
demonstrativt hundralappen i brasan och förklarar att pengarna är oviktiga utan det handlar om att leva 
upp till den viktiga Principen. 
21 Bortsett från muséibutikerna vars inkomster är viktiga för verksamheten, butiker som på vanligt sätt 
ingår i konsumtionen. 
22 Enligt färskare källor framställs det mesta guldet idag med metoder som kan skapa upp till 30 ton 
giftigt avfall för motsvarigheten till en guldring.  
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9.2.3 Internationellt bistånd och rättvisa priser  
Ett mer radikalt sätt att avlägsna resurser ur en nationell ekonomi är att överföra 
dem till andra länder. Sveriges bistånd uppgår t ex till en procent av BNP eller ca 
2.500 kr per person. Välgörenhetsorganisationers verksamhet hör också hit och 
omsätter stora belopp. Oavsett vilket motiv som anges för internationellt bistånd – 
humanitära motiv eller intressen som internationell trygghet – så innebär det i hu-
vudsak en avledning av resurser som hade kunnat utnyttjas inom givarlandet.23  

Den globaliserade arbetsdelningen så som den utvecklats de senaste decennier-
na har inneburit ökad import från låglöneländer, låga priser och därmed ökande 
konsumtion i de rika länderna av t ex kläder, leksaker och elektroniska apparater. 
Konsumtionen har i vissa fall nått mycket höga nivåer: enligt uppgift köper varje 
amerikan 45 importerade plagg – dvs. i genomsnitt ungefär ett plagg i veckan! – 
och varje barn får 69 leksaker per år.24 Men det är väl känt att produktionen i låg-
löneländerna, förutom låga löner, ofta innebär förfärliga arbetsförhållanden med 
extremt långa arbetstider, stora risker för förslitningsskador och förgiftning av 
kemikalier, otrygga anställningar och hinder mot facklig organisation. Därför  
arbetar många organisationer för en ”rättvis handel”, politiskt men också praktiskt. 
Varor som är framställda under rimligare förhållanden säljs, i allmänhet till ett 
högre pris än ordinarie handel. Skillnaden kan sägas vara en premie som konsu-
menten betalar för det goda syftet. På så sätt kanaliserar hon en del av sina resurser 
till dessa tillverkare i stället för annan, förmodat skadlig konsumtion. Sådana en-
skilda initiativ smittar ibland till arbetsplatser och organisationer som beslutar att 
välja rätt varor vid sina inköp (även om detta ibland motverkas av gällande regel-
verk för upphandling). 

Liknande initiativ uppmanar flygresenärer att betala en frivillig koldioxidavgift 
för att kompensera utsläppen som resan orsakar; pengarna används till kolsänkor i 
fattiga länder. Med detta vill man också fästa uppmärksamheten på att det interna-
tionella flyget står utanför Kyotoavtalet.25  

Båda dessa exempel drivs alltså av en moralisk, oegennyttig vilja från indivi-
den, inte en samhällelig åtgärd av det slag som står i fokus i denna text. 
 
9.3 Att vårda naturkapitalet 
Naturen kan betraktas som ett system där naturresurserna utgör ett lager. Från detta 
lager tillgodogör vi oss flöden av nyttigheter. I ekonomiska termer kan naturresur-
serna ses som ett kapital från vilket vi kan tillgodogöra oss en inkomst – ofta be-
skrivet som ”naturens tjänster”. Detta rimmar väl med Hicks definition (fritt tol-
kad) av en inkomst som ”den största mängd ett samhälle kan konsumera under en 
period utan att minska sina tillgångar” (Hicks, 1948). En hållbar utveckling innebär 
                                                      
23 Om biståndet verkligen används till de fattigas bästa i mottagarlandet kan man kanske tillåta sig att 
bortse från eventuella negativa miljöeffekter där. 
24 Juliet Schor i anförande vid Sixth Nordic Conference on Environmental Social Sciences, Åbo, juni 
2003 
25 DN 2006-03-12. Referens till climatcare.org. Svenska Naturskyddsföreningen erbjuder en liknande 
möjlighet att köpa en utsläppsrätt (och därmed eliminera den). 
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då att bevara så mycket kapital att kommande generationer kan tillgodogöra sig en 
rimlig levnadsstandard.26  

Idag bryter vi ofta mot den principen genom att tära på naturkapitalet och räkna 
det som en inkomst. Men uttag av icke förnybara resurser, t ex malmer, kan inte 
värderas enbart efter de inkomster de skapar. Omvänt kan man vända den negativa 
miljötrenden genom att använda produktionens överskott till att ”investera i natur-
kapital” och därigenom försäkra efterkommande generationer en rimlig eller  
kanske t o m bättre tillvaro. 

För att vinna respekt för betydelsen av naturens (gratis)tjänster har ekologer 
och ekologiska ekonomer prövat att beräkna deras ekonomiska värde för männi-
skan. En sådan kalkyl kan ifrågasättas på många sätt men forskarna menar att det är 
värdefullt att kunna jämföra med omfattningen av den mänskliga produktion som 
brukar räknas. Kalkylerna visar att ekosystemtjänsterna i penningtermer är värda 
mellan 18 och 61 triljoner dollar (1012, uppräknat till år 2000) med ett medelvärde 
på $38 x 1012  (Balmford, 2002). Detta är av samma storleksordning som den  
globala bruttoprodukten, ca $30 x 1012 (1999, UNCTAD). Mer än halva den eko-
nomiska välfärd vi tillgodogör oss erbjuder alltså naturen, i princip gratis.  

Ekologiska analyser från många organisationer visar nu entydigt att de naturli-
ga systemen är hårt trängda. Det ekologiska fotavtrycket motsvarar redan 1,2 gång-
er jordens kapacitet och ökar varje år. FN-utredningen ”Millenium Ecosystem 
Assessment” lyfter fram tre problemområden: 
 
• att 15 av de 24 ekosystemtjänster som studerats försämrats eller utnyttjas 

på ett ohållbart sätt. Att på så sätt förstöra kapitalet minskar den framtida 
avkastningen vilket är dubbelt riskabelt med tanke på behoven växer, 
både därför att människor lever under orimligt dåliga förhållanden idag 
och därför att den globala befolkningen fortfarande växer 

• att det finns tydliga tecken på att fortsatt degradering kan leda till drama-
tiska och skador, t ex fiskebestånd (New Foundland-torskens kollaps 
1992!) som tömts och inte förmår återhämta sig. Hälften av alla fiskebe-
stånd utnyttjas idag till hela sin kapacitet och en fjärdedel överutnyttjas 
och riskerar att ödeläggas 

• att det är de fattiga i världen som i första hand får bära bördan av miljöns 
försämring  

 
(Millenium Ecosystem Assessment, 2005) 
 
För att vända utvecklingen krävs kraftfulla åtgärder av många olika slag – admi-
nistrativa, legala och ekonomiska. Utredningen målar upp fyra tänkbara framtids-
scenarier varav bara ett kan sägas vara hoppingivande. Detta förutsätter att man 
kunde få till stånd en global samordning och statliga ingripanden medan världen 
som bekant idag i mångt och mycket fungerar på kapitalets villkor.  
                                                      
26 Kravet är att generera ”social welfare” och detta bestäms av tillgången på olika slags kapital: inte 
bara tillverkat och naturligt utan även ”humankapital”. Dessa begrepp fordrar i sig en analys men detta 
ligger utanför syftet med denna text. 
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Här ska några frågor med ekonomisk koppling lyftas fram (även om det finns andra 
än de ekonomiska som är viktiga). 
 
9.3.1 Privata och samhällsekonomiska kostnader 
En stor del av naturförstöringen beror på att man inte räknar in värdet av alla effek-
ter i kalkylerna. Balmford et al (Balmford, 2002) och (Millenium Ecosystem  
Assessment, 2005) jämför alternativa användningar i några olika naturtyper (tro-
piska skogar, mangroveträsk, våtmarker) och visar att en uthålligt utformad exploa-
tering i längden oftast är vida överlägsen samhällsekonomiskt sett jämfört med den 
användning som marken ofta får (på kortsiktiga privatekonomiska grunder).  

Genom en uppräkning från lokala exempel till global skala visar författarna att 
det skulle vara (samhällsekonomiskt) extremt lönsamt att satsa mer på att bevara 
och utvidga de globala naturreservaten. Visserligen uppskattas kostnaden till ca 45 
miljarder dollar per år, sju gånger mer än idag. Å andra sidan skulle dessa reservat 
kunna ge ekosystemtjänster som är hundra gånger större – kostnads/nyttokvoten är 
alltså 1:100!27

 
9.3.2 Subventioner 
Av historiska skäl och genom fortsatta politiska eftergifter utgår idag enorma of-
fentliga subventioner – flera hundra miljarder dollar per år – trots att miljöskäl och 
strävan efter en hållbar utveckling talar starkt emot detta. De största och mest fla-
granta exemplen är subventioner till fossil energi, inte minst kol, subventionerad 
kärnkraft och jordbrukssubventionerna i EU och USA. Medan vi söker vägar att 
stödja hållbara verksamheter så är det viktigt att inte blunda för dessa subventioner 
som ofta undergräver den önskade utvecklingen.  
 
9.3.3 Resursbokföring och substituerbarhet 
För att beskriva utvecklingen av miljön och hållbarhet görs numera s.k. ”utvidgade 
nationalräkenskaper”. De redovisar inte bara det tillverkade kapitalet – tillverk-
ningsenheter, infrastruktur etc. – utan även ”naturligt kapital”, dvs naturresurser. 
Att värdera dessa rätt är i sig en grannlaga uppgift (jämför ovan om att sätta rätt 
pris). Det är dessutom viktigt att redovisa de olika kapitalslagen på ett adekvat sätt. 
Det finns tendenser att räkna samman alla kapitalslag så att det ger intrycket att de 
är inbördes utbytbara. En minskning av det naturliga kapitalet skulle alltså kunna 
kvittas mot mer tillverkat kapital. Mot detta kan invändas att många tillgångar 
snarare kompletterar varandra för att skapa ett värde för människor: skogar och 
sågverk, fisk och fiskebåtar. Dessa exempel visar att en sammanslagning av olika 
slags resurser åtminstone i vissa fall är uppenbart orimlig.  

 
 
 

 

                                                      
27 Det bör påpekas att det totala internationella biståndet idag uppgår till ca 50 miljarder dollar per år. 
Här ställs alltså ytterligare ett krav i samma storleksordning. 
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9.3.4 Hantering av icke-förnybara resurser 
Fossila bränslen och malm förnyas bara i en geologisk skala, grustäkter under  
tusentals år. Ur mänskligt perspektiv är detta att betrakta som icke-förnybara resur-
ser och att utnyttja dem ger en oersättlig förlust. Att investera för att öka dem är 
naturligtvis ogörligt. Däremot har man föreslagit att behandla uttag av sådana  
resurser så att de tjänster som de levererar även garanteras i framtiden. Detta inne-
bär naturligtvis en kostnad idag. En tanke är att betrakta varje uttag som ett  
tvillingprojekt. En del av bruttointäkten från t ex fossilutvinning skulle avsättas till 
att skapa en ny tillgång som i framtiden skulle kunna avkasta lika mycket energi 
som det utvunna fossilbränslet. Detta kan t ex kräva investeringar i någon form av 
förnybar (flödande) energi, t ex skog, biomassa, vind- eller vågenergi. Bara det 
som blev över skulle betraktas som en ”sann” inkomst. Här flyttas alltså kravet, 
från att bevara oljan/kolet till att bevara förmågan att generera de energitjänster 
som den används för (i huvudsak, bara några enstaka procent av oljan används som 
råvara i kemisk industri). 
 
9.3.5 Naturresurser och privat ägande 
Det hävdas ofta att med en tydlig äganderätt så kommer ägarens egenintresse att 
leda till att uttaget av naturresurser begränsas så att han kan få en uthållig inkomst 
(och även samhället). I praktiken finns det flera, väl kända invändningar.28  

Så har marknadsekonomins avkastningskrav haft svårt att styra skogsvården på 
ett adekvat sätt. De ekonomiska signalerna är för svaga och sedan drygt 100 år 
finns i Sverige en lag om återplantering efter avverkning. Den har kallats en s k 
”uppfostringslag” och tjänar alltså som ett stöd för den önskvärda utvecklingen om 
inte marknadskrafterna visar sig tillräckliga. (Stjernquist, 1976). 

En annan uppenbar invändning är att de hotade resurserna ofta är mänsklighe-
tens allmänningar – atmosfären till vilken utsläpp dumpas, havens fiskebestånd etc. 
Bara extrema debattörer hävdar att dessa bör privatiseras. 

Å andra sidan är en del av dessa resurser redan exproprierade. Kustnära fiske 
anses tillhöra det angränsande landet vilket har skapat mer eller mindre öppna kon-
flikter över utsträckningen av dessa vatten (t ex mellan Storbritannien och Island). 
En följd av de globala ekonomiska klyftorna är för övrigt att fattiga länder i Afrika 
har har känt sig tvingade att sälja sina kustfiskerättigheter till EU för att få medel 
till angelägna ändamål. 29

Lufthavet kan också sägas vara på väg att tas i besittning genom de system för 
utsläppsrätter som gäller i EU sedan 2005. Här har stora industrier och kraftverk 
tilldelats rätten att släppa ut vissa mängder koldioxid. Rättigheterna kan köpa och 
säljas; företagen handla dem inbördes i den mån verksamheten kräver mer eller 
mindre utsläppsrätter till ett pris som bestäms på den marknad som detta skapar. 

                                                      
28 Ett speciellt exempel är en beräkning gjord av C W Clark 1973 beträffande lönsamheten för att 
bevara valarna i haven. Eftersom valar (dvs valarnas saluvärde) tillväxer långsammare än gängse 
bankränta skulle det var mest lönsamt att skjuta av alla valar och sätta in behållningen på bankkonto 
där den skulle förränta sig snabbare än i haven. (Science vol 255, s 890-897)  
29 Många hävdar idag att även patenterandet av mänskliga gener och utvecklingen på utsädesområdet 
med s k terminatorfrön är en sådan orättfärdig privatisering.  
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I en mening innebär detta alltså att företagen, med staternas godkännande, äger 
lufthavet, åtminstone vad avser rätten att förorena det.  I februari 2006 stod ut-
släppsrätterna i en kurs på ungefär €27 per ton CO2. Det innebar att rätter värda 
170 miljarder euro delas ut årligen (gratis). Kritiker av systemet pekar på att före-
tagen nu räknar dessa utsläppsrätter som kostnader som de lägger in i priserna. 
Därför har man alternativa förslag: om lufthavet är en riktig allmänning bör varje 
medborgare ha del i denna (ägande)rätt, t ex i form av ett årligen utdelat värde-
papper som de förorenande företagen måste lösa in. Konkret skulle varje med-
borgare, med priser enligt ovan, få en “check” värd 2-3000 kronor per år. Sedan 
februari har dock priserna fallit kraftigt vilket förklaras av att tilldelningen varit 
alltför generös i förhållande till företagens behov. Därmed blir naturligtvis styr-
effekten begränsad.30  
 
9.3.6 Praktiska exempel 
En rad, ofta kända, miljöfrämjande åtgärder kan ses som investeringar i naturligt 
kapital: 
 
• ekologiskt jordbruk med varsamma metoder så att matjordens bördighet 

och porositet bevaras och den befrias från gifter. Investeringen är att ta 
omställningsbidrag och andra merkostnader  

• fiskbestånd som fredas där kostnaden är den förlorade fiskefångsten. 
Ifråga om fisket står dock mycket mer på spel eftersom näringen är glo-
bal: lokalt fångad fisk ersätts allt oftare med fångster från andra hav men 
detta fiske rapporteras ofta vara extremt förödande och skadligt; kraftful-
la internationella åtgärder (regeländringar, övervakning etc.) krävs för ett 
uthålligt fiske 

• bevarande av skogsbestånd, inte minst naturskogar med en stor biologisk 
mångfald 

• konstgjorda våtmarker där vattnet avger en del av de näringsämnen som 
hämtats från åkermark. Många sådana har anlagts i Sverige genom att 
återskapa översilningsängar och tidigare utdikade våtmarker inom det 
s.k. LIP-programmet (Lokala investeringsprogram). Detta bidrar till att 
reducera kvävehalten innan vattnet når havet31 

 
Följande box om bilpooler illustrerar både möjliga vinster och de stora problemen 
med att införa en ordning på transportområdet som på många sätt måste betraktas 
som rationell: 

                                                      
30 Se http://www.feasta.org/documents/energy/emissions2006.htm. Alternativt, men i samma anda, har 
föreslagit att alla ges individuella, säljbara utsläppsrätter att använda vid bensinköp etc. På så sätt 
skulle slösaktiga livsstilar prissättas och sparsamhet med energi löna sig. 
31 Enligt en utvärdering (Naturvårdsverkets rapport 5362) kan rätt utformade våtmarker ge ett viktigt 
bidrag till målet att reducera kväveutsläppen i havet. Kostnaden för våtmarksrening uppges vara 1/3-1/5 
per kilo avlägsnat kväve jämfört med konventionella reningsverk (DN 1997-01-12, Ny Teknik 1990:22). 
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Ett rationellt perspektiv på bilen
De flesta svenska hushållen har en eller flera bilar. Men det är en dyrköpt ägo-
del. Om man slår ut den arbetstid som krävs för att tjäna ihop till inköp och 
drift, allt underhåll etc. på de körda milen visar det att man kommer ungefär lika 
långt per timme som med cykel. Tidsmässigt är bilen ingen lysande affär. 
     Därmed är det inte sagt att man kan byta bilen mot en cykel (även om 40% 
av bilresorna är kortare än 2,5 km, dvs. väl lämpade att cykla). Bilpooler kan för 
många vara ett bättre sätt att få tillgång till bil utan att äga den. Bilpooler har 
funnit i flera decennier, både som små kooperativ och på kommersiell basis. Nu 
har de blivit lättare att hantera med ny teknik som Internet och ”smart cards”. 
Allt fler ansluter sig; en organisation i Schweiz har 45.000 medlemmar och 
1750 bilar. Medlemmarna är ofta högutbildade, yngre och medelålders.  

Miljövinsterna skulle kunna bli mycket stora. Medlemmar i bilpooler  
minskar sitt körande mycket kraftigt, med mellan en tredjedel och hälften. I 
stället åker man kollektivt, cyklar eller går. Eftersom bilpooler ofta klarar sig 
med 1 bil per 15-30 medlemmar kan de också minska problemen med trängsel 
och parkering markant. 

Ändå är bilpooler fortfarande en marginell företeelse. Många bilägare är så 
bundna till sin bil och bilresande känslomässigt att de – idag – inte skulle  
reflektera över att ge upp den. De som väljer bilpool framför egen bil är ett 
slags förtrupp som har analyserat sitt resbehov och sin ekonomi och vågar pröva 
nya lösningar. En studie beskriver hur olika slags tjänster av bilen krymper  
potentialen: 
• ”resetjänsten”: mer än hälften av dagens bilägare kör inte mer än att 

de skulle tjäna ekonomiskt på att dela bil 
• ”väntetjänsten”: många behöver också ha tillgång till bilen mellan 

körningarna; återstår en fjärdedel” för vilka bilpool vore ett bra  
alternativ 

• ”prestigetjänsten”: många ser en social prestige i att äga en bil men 
var tionde skulle kunna tänkas föredra att figurera som ”bilpoolare” 
(Prettenthaler and Steininger, 1999) 

 
Vägverket har funnit att 5-10% idag är mycket intresserade av bilpooler men på 
kort sikt uppskattas potentialen till kanske en halv procent av befolkningen. Det 
aktuella antalet brukare är ytterligare en tiopotens lägre, några tusen hushåll 
(2002). Vägverket driver dock en utveckling för fler bilpooler med information 
och många kommuner erbjuder riktade förmåner. Om alla idag intresserade gick 
med skulle det betyda hundra gånger fler inblandade och bilpoolen skulle bli ett 
åskådligt alternativ för alla bilister. 
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9.4 Att välja samhällsform 
Effektiviteten i produktionen har skapat ett överskott, åtminstone av vissa varor 
och tjänster, vilket leder till en ohållbar utveckling. De mest radikala frågorna som 
till slut ska prövas gäller hur och vad vi arbetar och producerar. Därmed jämställs 
politiken för miljö och uthållig utveckling med andra stora frågor om samhällets 
utformning. Två grundfrågor ska ställas: 

 
• hur mycket arbete behöver och bör vi utföra? 
• vad slags varor och tjänster är angelägna och möjliga inom den eko-

logiska ramen? 
 
9.4.1 Om vi delar på jobben som behöver utföras… 
Den ökade effektiviteten i arbetslivet har inte minst lett till ett minskat arbets-
kraftsbehov. Därför är det inte längre är möjligt att upprätthålla ”full sysselsätt-
ning”. Många människor, bortemot var femte person i arbetsför ålder, hålls borta 
från arbete genom studier, förtida pension eller andra åtgärder. En sådan situation 
är ändå inte ny i historien och den engelske filosofen Bertrand Russells beskrivning 
från 1930-talet i en berömd essä fångar de viktiga dragen väl: 
 

”Antag att i ett givet ögonblick ett visst antal människor äro sysselsatta med till-
verkning av knappnålar. De tillverka så många knappnålar som världen behö-
ver, i det de t ex arbeta åtta timmar om dagen. Någon gör en uppfinning, vari-
genom samma antal människor kan tillverka dubbelt så många knappnålar som 
förut. Men världen behöver inte dubbelt så många knappnålar; knappnålar äro 
redan så billiga, att knappast några fler komma att köpas ens till lägre priser. I 
en förnuftig värld skulle då alla, som sysslade med tillverkning av knappnålar 
börja arbeta fyra timmar i stället för åtta, och allt skulle bli som förut. Men i den 
verkliga världen skulle detta anses demoraliserande. Människorna arbeta fortfa-
rande åtta timmar, det blir för många knappnålar, somliga företagare gå i kon-
kurs, och halva antalet av dem, som förut sysslat med knappnålstillverkning, 
kastas ut ur arbetet. Det finns till slut exakt lika mycken fritid som i det förra 
fallet, men halva antalet arbetare äro fullständigt sysslolösa, medan den övriga 
hälften äro överansträngda. På så sätt blir det sörjt för att den oundvikliga friti-
den ska framkalla elände överallt, i stället för att bli en allmän lyckokälla. Kan 
man tänka sig något mer barockt?”32

Att ökad konsumtion också har skadliga miljöeffekter är bara ytterligare ett skäl att 
överväga Russells rekommendation. Genom att minska de nu anställdas arbetsin-
sats – ”arbetsdelning” – skulle i första hand fler människor kunna delta i arbetsli-
vet. Den som arbetar mindre får begränsa (ökningen av) sin materiella konsumtion 
vilket är hållbarhetskravet nerskalat till individnivå. Å andra sidan slipper han  

                                                      
32 ”Till sysslolöshetens lov” ur Bertrand Russell: Till lättjans lov. Natur och Kultur. Stock-
holm 1937.  
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försörja dem som får ett eget arbete. En omfördelning av arbetet betyder i första 
rummet en omfördelning av köpkraften. 

Kortare arbetstid betyder också mer fritid till dem som tidigare arbetat ”heltid”. 
Den tidiga arbetarrörelsen hade inga tvivel om värdet av detta och reformerna  
under efterkrigstiden syftade till att öka den formen av välfärd. Men sedan frågan 
började omvärderas har två invändningar dykt upp: skulle mer fri tid användas på 
”rätt” sätt, d v s till något önskvärt och välfärdsökande, och hur skulle den påverka 
miljöbelastningen? 

De ”tidselasticiteter” som redovisats ovan kan ge viss vägledning i den första 
frågan. Figur 8 visar att den största delen av den frigjorda tiden skulle gå till per-
sonlig tid, till att hälsa på vänner och att se på TV. Det sista kan tyckas bekräfta 
uttalandet från en LO-ordförande i Sverige att ”folk skulle bara titta mer på TV” 
(vilket alltså inte var lovvärt). Men data visar också att det är tiden för social sam-
varo – mer lovvärd? – som skulle öka mest procentuellt sett.  

 
 

 

telefonsamtal,  
(+ 6%) 

inget särskilt, 
(+29%) 

läsning, (+10%) 

radio, TV, (+7%) 

hälsa på vänner, 
(+27%)

nöjen och uteliv, 
(+12%) 

sömn, personlig tid, 
(+2%)

sport och friluftsliv, 
(+15%)

hobbies och spel,  
(+10%) 

 
 
Figur 8. Möjlig fördelning av tid på olika aktiviteter vid en minskning av arbetstiden. Sektorer visar 
den absoluta ökningen medan procenttalen anger den relativa ökningen. Den vunna tiden ägnas 
alltså mest åt personlig tid, mer TV-tittande och åt att hälsa på vänner men det är bara vänkontak-
terna som kan sägas vinna stort, hela 27%, på förändringen. Källa: egna beräkningar efter 
(Gershuny, 2002) 

 
Om ökad fritid leder till mer obetalt arbete är det, som vi sett, gynnsamt ur ett mil-
jöperspektiv eftersom detta i genomsnitt är mindre miljöbelastande än betalt arbete. 
Samtidigt sker en stor del av det resurskrävande bilresandet under fritiden och det 
har framförts att ökad fritid också skulle betyda ökat resande. Ökad fri tid behöver 
dock inte betyda mer aktiviteter av samma slag. Ett skäl är att budgetutrymmet 
minskar för dyra fritidsaktiviteter. Ökad tillgång på tid kan tvärtom underlätta för 
människor att välja mindre miljöbelastande sätt att tillgodose sina önskemål – att 
cykla i stället för att ta bilen. Kunskapsläget är dock svagt; vi kan inte idag avgöra 
miljöeffekterna av en förändrad tidsanvändning. 
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9.4.2 Om miljöbelastning och behov fick styra produktionen… 
Inte bara produktionens totala storlek utan också fördelningen på näringsgrenar 
påverkar miljöbelastningen. Att olika sektorer i ekonomin smutsar ner i mycket 
varierande grad per arbetstimme har visats tidigare. ”Vindrosen” i figur 9 visar i 
stället totala värden för CO2-utsläpp, antalet arbetstimmar och förädlingsvärdet i 
nio näringsgrenar (CO2 används som indikator för miljörisker). Tillverkningsindu-
stri, energi/vatten-försörjning samt transportsektorn visar stora utsläpp. Närings-
grenar med många anställda är dels tillverkningsindustrin, dels tre viktiga närings-
grenar på vänster sida i diagrammet: handel, privata tjänster och vård, skola och 
omsorg. Dessa näringsgrenar har samtidigt mycket små utsläpp. 

 

jord, skog, fiske

tillv-ind+gru

VVS

transport

bygghandel

privata tjänster

vård-skola-omsorg

off förvaltning

direkta CO2-utsläpp

arbetstimmar

förädlingsvärde

Utöver detta  tillkommer
utsläpp från privat konsumtion 
med ca 15 Mton (=näst 
yttersta linjen i diagram)

20 Mton
 CO2

 

 Figur 9. Arbetsvolym, förädlingsvärde och CO2-utsläpp i nio näringsgrenar. Källa SCBs miljö- 
räkenskaper. 

 
Med ett viktigt undantag, tillverkningsindustrin, går det alltså en skiljelinje mellan 
”rena” verksamheter som sysselsätter många och ”smutsiga” som sysselsätter färre 
(tillverkningsindustrin är smutsande men sysselsätter många). Ett viktigt förbehåll 
är dock att detta endast beskriver direkta utsläpp; användningen av nerlagd energi 
skulle kunna ge en modifierad bild. Den privata konsumtionens utsläpp är av sam-
ma storleksordning som tillverkningsindustrin eller transporter. 

Givet att bilden ändå beskriver viktiga tendenser kan vi diskutera vad slags 
samhällsform som är önskvärd och möjlig. Hur mycket tål miljön av olika verk-
samheter? Hur mycket av tillverkningsindustri och transporter ryms i en hållbar 
framtid? Ibland framställs miljökrav som ett hot mot sysselsättningen. Här ser vi att 
vård/skola/omsorg, liksom privata tjänster, utan vidare skulle kunna expandera 
kraftigt utan lämna nämnvärt större ekologiska fotavtryck. 
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Några överslagskalkyler kan illustrera vad en förändrad sektorsbalans skulle kunna 
innebära. Genom att halvera sysselsättningen i tillverkningsindustrin och öka den i 
vård/skola/omsorg med 50-70 % (och även reducera transporter och handel) skulle 
utsläppen kunna minskas med ca 20-25 % (eller med en tredjedel om den privata 
konsumtionen också dämpas vilket är rimligt att anta). Sysselsättningen (antalet 
arbetstimmar) är oförändrad. Förädlingsvärdet minskar måttligt (och det beror 
främst på de konventioner som styr nationalräkenskaperna: förädlingsvärdet per 
arbetstimme i offentlig sektor, som räknas från kostnadssidan, är lägre än i andra 
sektorer). 

I den allmänna politiska debatten framställs ofta krav eller önskemål om att ut-
öka vård, skola och omsorg. Om andra verksamheter minskar i samma mån kan 
alltså miljöbelastningen minska. Det är inte nödvändigt att förespråka en utökad 
tillverkningsindustri för att ”rädda jobben” i samhället och hållbarheten kan gynnas 
av att fler jobbar inom lämpliga verksamheter.  

Vad som presenteras här är dock en ögonblicksbild. Tillverkningsindustrin ra-
tionaliseras ständigt. På ett antal års sikt kan den mycket väl ha halverat sin arbets-
styrka men ändå producera lika mycket. Eller fördubblat sin produktion med  
samma arbetsinsats.  

Den grundläggande frågan som detta ställer är vilka varor och tjänster vi önskar 
och om de kan framställas med de ekologiska restriktioner som gäller och de natur-
resurser som står till buds. Är det mer industrivaror eller mer välfärdstjänster vi 
behöver och önskar? Och hur finner man vägar att styra och att finansiera verk-
samheten? Ekonomisk tillväxt ger inte mer vård, skola och omsorg eftersom väl-
färdskostnaderna stiger i takt med tillväxten (pga. tjänstedilemmat, jämför ovan). I 
stället krävs en förståelse eller mognad hos väljare och valda för att komma fram 
beslut som leder dit vi vill gå. 
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10 Sammanfattning och   
  avslutande teser 

10.1 Rekyleffekt och effektivitetsfällan 
Den hittills gängse miljöpolitiken har främst varit inriktad på att begränsa utsläp-
pen genom tekniska möjligheter att effektivisera och spara. Detta kan sägas gå 
tillbaka på en förtröstan att tekniken ska lösa problemen även i den situation som 
nu målas upp med nersmutsning och resursuttömning, på samma sätt som tekniken 
varit nyckeln till västerlandets välstånd. Tekniken har ju kunnat öka levnads-
standarden många gånger om. Nu, när många bedömare talar om att det behövs en 
“faktor 10” i minskad resursåtgång för att lösa dagens globala problem, fäster man 
alltså åter hoppet till tekniken. 

Men några decenniers erfarenhet visar att trots mycket effektivare teknik så har 
inte resursåtgången minskat i de rika länderna. Den “avmaterialisering” av den 
ekonomiska utvecklingen som förespeglats har inte blivit verklighet.  

Rekyleffekten ger en förklaring till detta som dessutom har den styrkan att den 
vilar på samma fundament som det ekonomiska tänkandet. Människor antas funge-
ra “rationellt”, dvs. de söker sitt eget bästa, och anpassar därför sitt beteende allt 
eftersom förutsättningarna förändras. När varor, tjänster och aktiviteter blir effek-
tivare i meningen mindre naturresurskrävande och samtidigt kräver en mindre del 
av vår budget så tenderar vi att ta tillbaka besparingen, direkt som ökad volym eller 
indirekt, genom andra förändringar i livsstil.  

Rekyleffekten gäller också effektivisering som leder till tidsbesparingar; hur 
den insparade tiden används avgör det slutliga utfallet. Ofta syftar tidseffektivi-
seringen inte ens primärt till att minska miljöbelastningen utan önskan att spara tid 
leder till beteenden som ökar energiåtgången eller annan miljöbelastning. Detta 
gäller inte minst i förvärvsarbetet. Avkastningen av förvärvsarbete har tredubblats 
på femtio år och lett till kraftigt ökade löner men det har i hög grad skett genom att 
använda mer energi. Ökat budgetutrymme för den enskilde skapar sedan större 
anspråk på att spara tid även om det sker på bekostnad av större materiell förbruk-
ning. Att arbetstiden inte anpassats till den ökade effektiviteten i arbetet och pro-
duktionsökningen är det mest påfallande exemplet på effektivitetsfällan. 
 
10.2 Sparande och effektivitet är inte nog 
Rekyleffekten inför alltså en helt ny dimension i politiken för en hållbar utveck-
ling. Sparande och effektivisering är nödvändiga villkor för att nå resultat men de 
är inte tillräckliga. Man måste också hantera vinsten av effektiviseringen rätt. Om 
vinsten bara används för att göra “mer av samma sak” så upphävs den goda  
effekten.  

Vi behöver alltså finna vägar att kanalisera vad som i realiteten är ett överskott 
av vår produktionsförmåga i en sådan form att vi inte överutnyttjar naturresurserna. 
Flera möjligheter har diskuterats:  
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• att styra konsumtionen till mindre belastande områden genom att påverka 
priser och bidrag 

• att använda mer resurser till “icke-produktiva” ändamål som ändå kan 
skapa välfärd eller tjäna sociala syften 

• att avsätta mer resurser till globalt bistånd eller för att betala mer för pro-
dukter från fattiga länder (vilket alltså avför medlen från den svenska 
ekonomin) 

• att avdela mer resurser för att bevara eller bygga upp naturresurser  
(“naturkapitalet”) 

• att förkorta individers arbetstid och dämpa deras konsumtion  
• att satsa på sektorer i produktionen som ger välfärd men mindre negativa 

effekter 
 
Dessa förslag och den bakomliggande tanken att det finns ett överskott kan synas 
utmanande eftersom knapphet varit alla samhällens villkor i alla tider. Fortfarande 
lever många människor, även i Sverige, under förhållanden där de har goda skäl att 
önska sig mer. Nästan alla människor kan lätt föreställa sig att de behöver mer. 
Haken här är dock att systemet tenderar att bli överstort i förhållande till omgiv-
ningen. Därför måste en fördelning ge tillräckligt åt alla. Däremot kan inte alla få 
allt de kan önska. 

Detta krav på återhållsamhet kan kläs i moraliska termer. I den internationella 
litteraturen brukar man peka på att “efficiency” måste pareras med “sufficiency”, 
tillräcklighet. När effektiviteten ökar måste man sätta en gräns för vad som är nog. 
Det kan uppfattas som en moralisk norm där individen ska lägga band på sin för-
värvslystnad. I individualismens och företagsamhetens anda har dock förnöjsamhet 
har en lätt nedlåtande klang (och marknadsföringen uppmuntrar oss: “unna dig 
själv!”). En intressant tanke är den diametralt motsatta: att känna att man har “till-
räckligt” kan uppfattas som en befrielse snarare än en uppoffring; med en sådan 
attityd behöver slipper man fundera på hur man ska öka sina tillgångar.  
 
10.3 Några teser 
Den här texten är ett försök att ge överblick och inspiration att tänka vidare om 
politiken för en bättre miljö och hållbar utveckling. Den leder fram till några hu-
vudteser som bildar tre grupper: allmänt om miljöpolitiken, om vidare kunskaps-
krav och några allmänpolitiska slutsatser. 
 
Allmänt 

1. Det är viktigt att ta rekyleffekten och effektivitetsfällan på allvar. Ofta be-
handlas de som marginella fenomen i förhållande till de dominerande ef-
fektivitetssträvandena. Men årliga marginella förändringar leder efterhand 
till massiva förändringar. Det gäller den ekonomiska tillväxten men lika 
mycket miljöeffekterna. 
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2. En effektiv politik förefaller kräva, slagordsmässigt, mindre moral och 
mer styrmedel. Vägen via värderingar och attityder till (eventuell) miljö-
riktig handling är väl utforskad men har visat sig svårframkomlig, kanske 
för att konsumenterna även påverkas av så starka expansiva krafter i  
konsumtionssamhället. Därför kan det finnas skäl att pröva den mer krassa 
syn som antar att människor söker sin egennytta. Detta är ändå inte heller 
någon enkel lösning eftersom den förutsätter politiskt mod att fatta obe-
hagliga beslut, ett mod som inte kan tas för givet.33 

 
3. Vidare kunskapsinhämtning och analyser 

I första hand kan man peka på frågor om tidsanvändning och tidstillgång. 
Rationella val för att spara tid – och tidsrekyleffekter – kan vara väl så vik-
tiga att analysera som prisrekyleffekter. Det finns också mycket data om 
tidsanvändning som skulle kunna analyseras ur perspektivet hållbara livs-
stilar. Tidsanvändningsdata kan också behandlas med ekonomiskt inriktade 
analyser (t ex av ”tids-elasticiteter”).  

Möjligheten att utveckla nya livsstilsbegrepp med hjälp av tidsanvänd-
ningsstudier skulle också kunna analyseras för att skapa förståelse för hur 
aktiviteter kan styras i en mindre miljöbelastande inriktning. Slutligen kan 
man peka på miljö-räkenskaperna som bör kunna ge miljöpolitiken viktig 
kunskap om den får tydliga frågeställningar att analysera. 

 
Allmänpolitiska förslag: 
De längst gående tankarna handlar om hur man kan handskas med samhällets  
resurser för att styra i en hållbar riktning. 

 
4.   I samhället pågår en dragkamp mellan resurser som används  ”produktivt” 

och de som vi väljer att använda på annat sätt, t ex för att bevara vår histo-
ria, för estetisk njutning etc. Vi behöver överväga  värdet av ”icke-
produktiva” verksamheter därför att sådana troligen kan öka välfärden väl 
så mycket som konventionella investeringar för ökad produktions-
kapacitet. 

 
5.   Det är också angeläget att anpassa miljöpolitiken till nya tankar om väl-

färden. Tanken att politiken ska öka tillfredsställelsen med livet  
behöver lyftas fram som alternativ till ett övergripande tillväxtmål  
under vilket att alla åtgärder ordnas. Kanske det vi antar vara den  
ekonomiska tillväxtens mål kan uppnås med andra medel, medel som        
också leder till en hållbarare utveckling? 

 

                                                      
33 Se t ex COPE-utredningen från Göteborgs Universitet om attityder till olika slags ekonomiska styr-
medel. 
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Rekyleffekten 
och effektivitetsfällan
- att jaga sin egen svans i miljöpolitiken

Inom miljöpolitiken omhuldas med all rätt strävan mot en 

ökad effektivitet i användningen av samhällets och naturens 

resurser. Dilemmat är dock att många av dagens åtgärder 

som syftar till ökad resurseffektivitet samtidigt visar sig ge 

upphov till en rekyleffekt (eng. rebound effect), som helt 

eller delvis kan eliminera det långsiktiga syftet med åtgär-

derna. Detta dilemma, kombinerat med dagens ohållbara 

konsumtions- och produktionsmönster, utgör ett av de all-

varligaste hindren som samhället måste lära sig hantera om 

vi långsiktigt skall kunna nå en hållbar samhällsutveckling.

Docent Christer Sanne, KTH, har studerat detta 

fenomen under lång tid. I denna rapport presenterar han 

sin analys av rekyl-/reboundeffekten och dess betydelse för 

miljöpolitiken. 

Rapporten kan förhoppningsvis stimulera till en fortsatt 

debatt om rekyleffekten, dess natur och hur samhället skall 

hantera dess konsekvenser. 
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