Pressmeddelande 17 Juni 2015

Ny bok från Fores: Nationalekonomi för
miljöintresserade
Tankesmedjan Fores lanserar idag boken ”Nationalekonomi för
miljöintresserade”, skriven av tio nationalekonomiska forskare. Boken
riktar sig till ekonomiintresserade miljövänner, och m iljöintresserade
ekonom er.
- Som nationalekonom kan det ibland vara frustrerande och utmanande att vara del av
miljödebatten. Det finns flera missuppfattningar om vad nationalekonomi är och vad
vi nationalekonomer kan bidra med. Samtidigt är det uppenbart att många forskare har
varit dåliga på att kommunicera sina bidrag till ett hållbart samhälle. Så förklarar Fores
forskningsledare och bokens redaktör Ulrika Stavlöt varför hon tog initiativet till
forskningsantologin ”Nationalekonomi för miljöintresserade”.
I nio kapitel avhandlas hur nationalekonomer ser på ekonomisk tillväxt, vad BNP
egentligen mäter, vad som driver teknisk utveckling, hur förnybara och icke förnybara
resurser ska utvinnas, skördas och fördelas, vilka styrmedel som är bäst och vad
beteendeekonomin kan bidra med för en effektiv miljöpolitik.
- Det finns en förtroendeklyfta mellan nationalekonomer och miljörörelse, som till
stora delar beror på att man inte förstår varann. Det känns väldigt värdefullt att kunna
vara med och skapa bättre förståelse, ökad insikt och ett förbättrat samarbetsklimat.
Nationalekonomin är en viktig grund för att nå en långsiktigt hållbar utveckling, vilket
antologin visar, säger Fores vd Mattias Goldmann
”Nationalekonomi för miljöintresserade” lanseras onsdag den 17 juni med ett mingel kl
16:30 hos Fores, Bellmnansgatan 10 i Stockholm. På minglet finns flertalet författare
samt Klas Eklund som skrivit förordet. Media hälsas välkomna!
För mer information kontakta:
Ulrika Stavlöt, Forskningsledare Fores, ulrika.stavlot@fores.se, 0730 88 52 64
Mattias Goldmann, vd, Fores, Mattias.goldmann@fores.se, 070-309 00 45
För information om lanseringsmingel och recensionsex, kontakta
Daniel Engström Stenson, Fores, daniel.engstrom@fores.se, 0730 88 52 63

Om boken:
Ur Klas Eklunds förord:
”Den här boken är viktig. Den berättar om ett gryende och fruktbart samarbete mellan
ekonomer, naturvetare och miljövänner. Det illustrerar ett steg framåt från en tidigare
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alltför vanlig ömsesidig misstänksamhet. Många ekonomer såg länge den gröna
rörelsen som flummig och världsfrånvänd, medan åtskilliga miljövänner såg ekonomer
som känslokalla räknenissar. Båda typerna av tillmälen var fel. Nu pågår ett närmare
och ett vidgat samarbete över disciplingränserna – för vilket denna bok är ett uttryck.”
I boken resonerar tio nationalekonomer kring miljöproblem och hållbarhet. Den
innehåller kapitel om ekonomisk tillväxt, om vad som driver teknisk utveckling, om
BNP och andra välfärdsmått, om ändliga och förnybara resurser, om styrmedel och
klimatekonomi, och om vad miljöekonomin lär från beteendevetenskapen. Boken är
skriven för den ekonomiintresserade miljövännen och för den miljöintresserade
nationalekonomen.
M edverkande
• Ulrika Stavlöt (redaktör)
• Martin Berlin
• Maria Perrotta Berlin
• Johan Gars
• Markus Larsson
• Therese Lindahl
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• Jesper Roine
• Daniel Spiro
• David von Below
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