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Inledning 7

Inledning

Vi har skrivit denna bok efter att ha blivit alltmer nedslagna över 
att diskussionen om behovet av ekonomisk utveckling i utvecklings-
länderna glidit över i en diskussion om ekologisk hållbarhet. Dagli-
gen kan man ta del av påståenden om att världen är på fel kurs och 
att katastrofen är nära, att världsbefolkningen exploderar, världsha-
ven dör, avskogningen tilltar, den biologiska mångfalden utarmas 
och ekosystemen rasar samman. Listan över katastrofscenarier tycks 
kunna bli hur lång som helst. Orsaken till alla dessa hot är, sägs det, 
den globala ekonomiska tillväxten och dess resultat, levnadsstan-
dardhöjningen. Enligt denna föreställning är vi för många männi-
skor på jorden, vi producerar för mycket, konsumerar för mycket 
och slänger för mycket. Vi påverkar helt enkelt naturen alldeles för 
mycket. Det mänskliga samhällets utveckling är därmed alltid en 
process som tär på naturens ändliga resurser, ett nollsummespel. 
Många är de hållbarhetsexperter som vill få oss att inse detta. Poli-
tiker anordnar toppmöten, medierna larmar och väderpresentatörer 
filmstjärnor är upprörda. Högre utbildning och forskning har inte 
förblivit opåverkade. År 2006 infördes följdriktigt i Högskolelagen 
(kapitel 1 paragraf 5) följande paragraf: högskolorna skall i sin verk-
samhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och 
kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, eko-
nomisk och social välfärd och rättvisa. 

När man som vi anser att miljödiskussionen är en mycket viktig 
dimension av samhällsutvecklingen kanske man kan tycka att dessa 
propåer om hållbarhet är bra eller åtminstone oförargliga. Är vi inte 
alla för hållbar utveckling? Uttrycket hållbar utveckling myntades 
1987 av den så kallade Brundtlandkommissionen. I sin berömda de-
finition säger kommissionen att hållbar utveckling är att tillgodose 
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8 hållbarhetsmyten

dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighe-
ter att tillgodose sina behov. Ett traditionellt utvecklingsbegrepp ut-
vidgas därmed i viss mån genom att större hänsyn måste tas till mil-
jön. Det kan betraktas som ett okontroversiellt begrepp som uttryck-
er vikten av såväl ekonomisk tillväxt som social välfärd och miljö-
hänsyn globalt och nationellt, det vill säga sådana aspekter som all-
tid läggs in i begreppet utveckling. Problemet är att en ekologistisk 
tolkning av begreppet hållbar utveckling har vuxit sig så stark att 
ekonomisk och social utveckling ses som problem och som själva or-
saken till att dagens utveckling är ohållbar. Enligt detta synsätt står 
ekonomisk tillväxt och ökad materiell välfärd i motsatsställning till 
miljömässig hållbarhet. Det anses inte längre hållbart att vara för 
att alla jordens människor kan ges lika möjligheter och rättigheter 
att skapa levnadsförhållanden åt sig själva liknande de som råder i 
västvärlden. Naturintressen ges högre värde än människans behov 
och önskningar. Därmed är begreppet hållbar utveckling inte läng-
re okontroversiellt. Ett berättigat miljöengagemang har kommit att 
dela säng med en utvecklingsfientlig ekologism. Detta tycker vi är 
illavarslande.

Över hela det politiska fältet talar man idag mycket om att mänsk-
ligheten måste »ställa om«; att vi alla måste förändra vår livsstil och 
våra samhällsmodeller för att de ska bli hållbara och att världens nu-
varande utvecklingsväg är felaktig och förlegad. Vi menar också att 
förändring är viktig, rent av nödvändig. Problemet är att det ekolo-
gistiska hållbarhetsperspektivet har drivit debatten bort från en dis-
kussion om vad som behövs göras för att utvecklingsländerna ska 
kunna komma ikapp oss i den rika världen. Trots pläderingar för 
»omställning« verkar vi i den rika världen i praktiken mest för att ut-
vecklingsländernas samhällen ska bevaras, för att samhällsstruktu-
rer ska konserveras och naturen skyddas från människan. Det finns 
de som anser att det är genom att leva mer ekologiskt som vi kan ut-
rota världsfattigdomen. Lägre tillväxt och mer produktion och kon-
sumtion av ekologiska livsmedel framhålls ofta som solidaritetsak-
tioner med jordens fattiga. Dessvärre är detta en myt. 

Utvecklingsländerna uppmanas att applicera ny så kallad grön 
teknologi. Det är givetvis bra. Framtidens samhällen kan inte ska-
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Inledning 9

pas utan ny och bättre teknologi. Men i ekologismens världsbild är 
inte ny teknik en lösning. När det idag existerar effektiv grön tek-
nologi som minskar trycket på naturresurserna och reducerar oön-
skade utsläpp, exempelvis genmodifierade grödor, så föreskriver den 
ekologistiska hållbarhetsdoktrinen att afrikanska bönder ska und-
vika den. Hållbarhetsdiskussionen handlar därför mer om att und-
vika teknologiöverföring än att stödja förändringsprocesser. Istället 
ska vi i den rika världen handla mindre och vi vill att fattiga bönder 
i utvecklingsländerna ska förbli just bönder, helst ska de ägna sig åt 
självhushåll. Hur gärna man än önskar att en ekologisk samhälls-
ordning ska kunna lägga grunden för ett bättre liv i de fattiga län-
derna så finns mycket lite som pekar på att så är fallet. Om världens 
länder verkligen ställer om till att bli ekologiska mönstersamhällen 
riskerar vi däremot att hamna i de livsmedelskriser, miljökriser och 
befolkningskriser som ekologismens företrädare felaktigt säger att vi 
redan befinner oss i. 

Under senare år har vi vid flera tillfällen försökt visa farorna med 
detta synsätt. Vi har varit aktiva i debatten om utvecklingspolitiken 
som vi ansett varit lomhörd för den etablerade utvecklingsekono-
miska kunskapen samtidigt som den blivit alltmer lyhörd för en eko-
logistisk hållbarhetsdoktrin. Vi har också oroats över hållbarhetsde-
battens brister i logik och empirisk förankring och vi saknar tydliga 
framtidsvisioner hos ekologismens företrädare. Vi menar helt enkelt 
att det saknats en kritisk granskning av den idag så dominerande 
tolkningen av begreppet hållbar utveckling. Vi beslutade oss för att 
försöka ändra på detta förhållande, vilket resulterade i denna bok. 

Ett syfte med denna bok är att visa att ekologismen inte har nå-
gon trovärdig lösning på de globala utvecklingsproblemen. Ett annat 
syfte är att visa hur det ekologiska samhälle kan se ut som vi uppma-
nas att sträva efter. Vilka konsekvenser får ett organiskt och närodlat 
nolltillväxtsamhälle; är ett sådant samhälle mer rättvist och mer väl-
mående? Vi har också strävat efter att visa att det finns alternativ till 
ekologismen, processer i vilka ekonomisk utveckling, öppenhet och 
miljöhänsyn ömsesidigt förstärker varandra. Sådana utvecklings-
processer sker inte automatiskt utan kräver också insatser. 
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10 hållbarhetsmyten

Denna bok är skriven för dem som anser att det mänskliga sam-
hället kan och bör förbättras och som kan vara eniga med oss i att vi 
i den rika världen inte bör sätta käppar i hjulen för den fattiga. Den 
är skriven för alla dem som är intresserade av global utveckling men 
ännu inte tycker sig veta allt de bör veta därom. Trots att vi haft som 
ambition att kritiskt belysa många av hållbarhetens centrala diskus-
sioner kan en bok av detta slag inte vara heltäckande eller uttöm-
mande. Vi måste motvilligt erkänna att vi inte kan allt. För intres-
serade studenter och andra har vi därför lagt upp en hemsida som 
gör det möjligt att med hjälp av Gapminders rörliga grafik själv stu-
dera tidsserier med råvarupriser, befolkning, tillväxt, fattigdom med 
mera (http://www.ekh.lu.se/dummy). På detta sätt kan nya frågor ge-
nereras och undersökas. Som läsaren kommer att upptäcka är refe-
renslistan mycket omfattande trots att vi försökt vara restriktiva och 
undvika att överlasta framställningen med noter. Citat från engelska 
källor har vi själva översatt.

I skrivandet av denna bok har vi uppmuntrats av SNS. Det tackar 
vi för, i synnerhet Torgny Wadensjö och Gabriella Stjärnborg. Även 
de otaliga samtalen med forskarkollegor och studenter, själsfränder 
såväl som antagonister, har varit inspirerande. Några har varit skep-
tiska till detta projekt, men många har också sagt att det är på ti-
den att en granskning görs. Båda dessa reaktioner har varit stimu-
lerande. För hjälp i forskningsarbetet och för kritisk granskning av 
tidigare utkast vill vi tacka: Mesfin Araya, Tobias Axelsson, Agneta 
Franssén, Örjan Hansson, Tommy Karlsson, Marian Radetzki, Tere-
sia Rindefjäll, Hans Rosling och deltagare vid ett SNS-seminarium i 
mars 2010. Eventuella brister ansvarar vi naturligtvis själva för. Ett 
forskningsanslag från Jan Wallander och Tom Hedelius Stiftelse har 
tacksamt utnyttjats. 

Lund i januari 2011

Martin Andersson  Christer Gunnarsson
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