
Öppet seminarium – Bortom BNP-tillväxt

Vad händer om den nuvarande BNP-tillväxten inte fortsätter? Hur ser ett sådant samhälle ut?  
Vad skulle det innebära för vår livskvalitet och för vår välfärd? En misslyckad tillväxtpolitik, en  
finansiell kris eller en politisk omstyrning mot mindre konsumtion skulle kunna leda till minskad 
BNP-tillväxt. Vad händer då? 

Detta är frågor som ställs i ett femårigt tvärvetenskapligt forskningsprojekt där forskare ska  
undersöka hur en hållbar samhällsutveckling skulle kunna se ut om tillväxten bromsar upp. Vid  
detta seminarium föreläser tre forskare med kunskaper i ämnet, vilket ger en grund för fortsatta 
diskussioner om en hållbar framtid. (Mer om projektet och föreläsarna på nästa sida)

Datum: Fredag 23 maj 2014, kl. 13.15 -16.00
Plats: KTH, Borggården, Lindstedtsvägen 22. Lokal: F1 
Seminariet är kostnadsfritt, men en avgift på 250 kronor tas ut vid avbokning senare än två dagar 
före. OBS! Seminariet hålls på engelska.

Mer information om projektet och hur du anmäler dig hittar du på: www.bortombnptillvaxt.se

Program

13.15   Inledning om projektet Bortom BNP-tillväxt, Göran Finnveden, KTH och 
  moderator Karolina Isaksson, VTI

13.30   Kate Raworth – ekonom och forskare
  “Can we live in the doughnut? Rethinking progress between planetary and social  
  boundaries”

14.00   Peter Victor – ekonom och forskare
  “Managing without growth: Slower by design, not disaster”

14.30  Kaffe

15.00   Ivana Milojević – forskare och författare
  “CLA - Causal Layered Analysis as a method of arriving at alternative  
  visions and scenarios”

15.30   Paneldebatt och frågestund med de tre föreläsarna avslutar dagen

Bortom BNP-tillväxt

Scenarier för ett hållbart samhällsbyggande



Kate Raworth är ekonom som fokuserar på att försöka omvärdera de ekonomiska para-
digmen för att ta itu med 2000-talets utmaningar. Hon är gästforskande docent vid Oxford 
University Environmental Change Institute och biträdande lektor vid University of Cambridge 
för hållbart ledarskap. Fram till 2013 var Kate forskare på Oxfam, där hon utvecklade  
begreppet “Doughnut economy” – en ekonomisk modell som tar hänsyn till både behovet 
av ekonomisk utveckling och behovet av gränser för en frisk miljö. Under åren 1998-2001 
var Kate medförfattare till UNDP:s Human Development Report. Hon bloggar om “Doughnut 
economy” på www.kateraworth.com och tweetar @KateRaworth.

Peter Victor är ekonom och forskare som har arbetat med miljöfrågor i över 40 år både 
som akademiker, tjänsteman och konsult. Han blev tidigt intresserad av kopplingen mellan 
ekonomi och miljö. Hans nuvarande forskning är inriktad på alternativ till den ekonomiska 
tillväxten. Peters senaste böcker är Managing without growth – Slower by design, not  
disaster (2008) och den redigerade volymen The costs of economic growth (2013). 
Peter är professor i miljöstudier vid York University, Toronto, Kanada. Innan dess var han 
biträdande biträdande minister i Ontario Ministry of the environment. 2011 tilldelades 
Peter Victor fick Kanada rådet för konst Molson pris i samhällsvetenskap för hans bidrag till 
ekologisk ekonomi .

Ivana Milojević är forskare och författare med en professionell bakgrund inom sociologi-,  
genus- och freds- och framtidsstudier. Hon är vice redaktör för metafuture.org; en tanke-
smedja som undersöker alternativ för en bättre framtid. Ivanas universitetsåtaganden  
inkluderar adjungerad professor vid University of Sunshine coast, Australien (sedan 2009)  
och som gästprofessor vid University of Novi Sad, Serbien (sedan 2008). Ivana har för- 
fattat eller varit redaktör för ett flertal böcker och är författare till ett sjuttiotal vetenskapliga 
artiklar och bokkapitel, varav många finns på 222.meta-future.org.

Om föreläsarna

Inom projektet ”Bortom BNP-tillväxt. Scenarier för hållbart samhällsbyggande” ska tre typer av  
tillväxtscenarier tas fram – framtid med negativ tillväxt, framtid med nolltillväxt och framtid med  
låg tillväxt. Scenarierna ska utvecklas för fyra fallstudieområden; byggsektorn, välfärdstjänster,  
transporter samt vardagsliv.

Att ha förberedelse och strategier för att hantera avstannad tillväxt är högst samhällsrelevant  
för Sverige såväl som andra länder oavsett om detta betraktas som en möjlighet eller ett hot.
Frågor som ställs i projektet är bland annat:
• Vad kan förändringar i tillväxten innebära för välfärdens organisation och finansiering? 
• Hur kan dessa upprätthållas och utvecklas i olika delar av landet? 
• Hur skulle maktrelationer och fördelning av resurser förändras i samhällen med låg eller nolltillväxt? 

Bortom BNP-tillväxt är ett projekt med forskare från KTH, Uppsala universitet, Lunds universitet,  
IVL Svenska miljöinstitutet och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Det är många olika 
forskningsfält som möts när scenarierna i form av framtidsbilder tecknas upp; miljöstrategisk analys, 
framtidsstudier, sociologi, urbana studier, statsvetenskap, socialantropologi, ekonomi och human-
ekologi.

Om projektet


