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Kapitel 7. LØSNINGER. Doughnutøkonomi, produktion og grønt iværksætteri  

Doughnutøkonomi – et skift til det 21. århundredes bæredygtige økonomi    

Nutidens økonomi er opskrift på kaos. Fremtidens økonomi er vækst i naturrigdom og livskvalitet. Doughnut 

økonomien er en model for fremtidens produktion og forbrug, en omstillingsstrategi til en økonomi, der 

konsekvent tager hensyn til mennesker og natur. 

 

Af Niels Aagaard, formand for Det Fælles Bedste 

“Economics rules the World”, Kate Raworth, The Grand Financiel 2017 

Verdens produktion er den største enkelte drivkraft bag klima- og biodiversitetskriserne. Jo større produktion, jo større 
klimabelastning. En økonomi, som globalt vokser 3 % om året, vil fordoble klodens samlede økonomi hvert 24. år. Men 
planetens ressourcer er konstante, så en stadig ’vækst’ vil udtømme klodens ressourcer inden for en generation og undervejs 
destruere både klima og biodiversitet.  
Vi er tvunget til at skabe en ny model for produktionen, et nyt økonomisk system, som er klimavenligt, retfærdigt og sikrer 
livskvalitet. Til det skal vi skabe et nyt vækstbegreb, som handler om vækst i naturrigdom og livskvalitet frem for vækst i BNP, i 
ting, varer og services. 

Det er endnu aldrig noget sted i verden lykkedes igennem en længere periode at afkoble traditionel økonomisk vækst fra 
klimaskadelige CO2 udledninger og uholdbart ressourcepres. I 2019 udkom en omfattende studie om dette udarbejdet af et 

internationalt forskerhold for European Environmental Bureau (EEB) et netværk af 150 grønne organisationer i Europa. 
Rapporten Decoupling Debunked, der er lavet med støtte fra EU-Kommissionen, konkluderer: 

»Gyldigheden af diskursen om grøn vækst er baseret på antagelsen om en absolut, permanent, global, omfattende og 

tilstrækkelig hurtig afkobling af økonomisk vækst fra alle kritiske miljømæssige belastninger. Den undersøgte litteratur viser 

klart, at der ikke er noget empirisk bevis for, at en sådan afkobling i øjeblikket finder sted.«   

Jørgen Steen Nielsen oversatte konklusionen: 

”På godt dansk gør forskerne op med forestillingen om, at de velstående i-lande med teknologiens hjælp kan opretholde fortsat 

økonomisk vækst og samtidig nedbringe belastningen af klimaet og biodiversiteten samt presset på vand og andre ressourcer så 

hurtigt, som det er nødvendigt.”1 

Vi ved imidlertid fra de sidste 40 års eksperimenter i Europa, at det er muligt at skabe vækst i natur, miljøforbedringer, 
klimaindsats og menneskelig trivsel, samtidig med, at man skaber vækst i grønne arbejdspladser, som producerer vores 
livsfornødenheder på en klimavenlig måde. Det er bare en noget anden form for vækst, og altså ikke at forveksle med det, der 
traditionelt betegnes som ‘grøn vækst’.   
 

Doughnut økonomi - en økonomi baseret på et fælles forpligtende hensyn til klima og velfærd 

Den engelske økonom Kate Raworth formulerer i sin bog ”Doughnut Economics” fra 2012 et alternativ til den nuværende 
økonomiske model2. Hendes udgangspunktet er en sønderlemmende kritik af mainstream-økonomien: Dens mangel på 
forståelse for naturens og økosystemernes betydning og dens planetødelæggende ide om vækst for enhver pris. Herudfra 
udvikler hun principperne for den næste økonomi – det 21. århundredes økonomi. 
 
Doughnut Economics er blevet en global bestseller på 18 sprog, og Kate Raworth har forelæst om modellen i FN’s 
Generalforsamling, Verdensbanken, World Economic Forum, OECD, EU-Parlamentet, det britiske parlament, på universiteter, 
hos virksomheder og ngo’er i snesevis af lande.  

Siden er Kate Raworth gået ind i arbejdet med at omsætte bogens tanker til praksis, bl.a. i flere større byer verden over – 
Amsterdam, Potsdam, Portland m.v. Doughnut økonomien er indgået i et samarbejde med de store byers klimasamarbejde, C40, 
om at indføre principperne i en række storbyer verden over. Sidst har København besluttet sig til at blive doughnut by.  

I sikkerhed mellem to cirkler 

                                                           
1 ”Decoupling Debunked”, EEB, se https://eeb.org/library/decoupling-debunked/. Informations omtale ”Nyt omfattende studie skyder 

forhåbninger om grøn vækst ned”, Jørgen Steen Nielsen i Information 17. juli 2019.  
2 Kate Raworth, på dansk ”Doughnut Økonomi – Syv principper for en fremtidig økonomi”, Informations Forlag 2018.  

https://eeb.org/library/decoupling-debunked/
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Doughnut-økonomien er en økonomi, hvor al økonomisk aktivitet holder sig inden for de planetære grænser og samtidig 

overholder det sociale fundament i form af FN’s 17 verdensmål. Kate Raworth siger, at hun ser Doughnut som et kompas for 

menneskelig adfærd og velstand med to overordnede mål, hvorudfra al økonomi indrettes: 

1) Ingen skal falde under en rimelig levestandard i form af vand / mad / bolig / uddannelse / indkomst og arbejde / politisk 

indflydelse / social lighed / sundhed – det sociale fundament i form af FN’s verdensmål 

 

2) Ingen skal overskride planetens grænser, for så presser vi planeten ud af dens balance og skaber klimasammenbrud 

m.m. – det økologiske loft, dvs. de planetære grænser 

Rummet mellem de to cirkler definerer »et økologisk sikkert og socialt retfærdigt råderum, inden for hvilket menneskeheden kan 
trives” (Raworth). Modellen er tænkt som en model for den grønne omstilling af byer, lokalsamfund og hele nationer, når den 
konkretiseres, udbredes og omsættes til praksis.  
 
Kate Raworth har sammen med sine medarbejdere udviklet et redskab for doughnut økonomien anvendt i praksis: Doughnut 
Economics Action Lab, DEAL3. DEAL skaber samarbejde mellem virksomheder, universiteter, organisationer og byer om 
realisering af doughnut-økonomien. DEAL arbejder bl.a. sammen med Amsterdam for at omsætte det til handling. 

 
Cirkulær økonomi som redskab 

Amsterdams Bystyre har som Doughnut by vedtaget en kommunal plan, som sætter fokus på at skabe en cirkulær økonomi. 
Målet med planen4 er bl.a. at reducere Amsterdams brug af råmaterialer med 50% på ti år og nå en fuldstændig cirkulær 
økonomi i 2050. Skridt for skridt indbygger bystyret stadig flere af Doughnut modellens principper i byens hverdag. Det drejer sig 
fx om principper som: 
At byen deles om ting, affaldssorterer, genbruger og i sine offentlige indkøb køber brugte produkter. At standse madspild og 
sikre, at madoverskud går til de beboere, der har mest brug for det. Målet er 50% reduktion af madaffald i 2030. 
 
Sammen med virksomheder, lokale initiativer og videns institutioner opbygger kommunen en infrastruktur med webplatforme 
for deling af ting, butikker, der arbejder med genbrug og sparsommelighed, reparationstjenester og -cafeer. Byggematerialer 
genbruges, og bygninger får et ’materialepas’, der angiver materialernes bæredygtighed. Det første cirkulære bykvarter er under 
udvikling. 
 
Byen skal samlet mindske indkøbet af nye produkter og generelt gå fra ejerskab til adgang. Til det formål har man formuleret 17 
ønskede udviklinger inden for 3 værdikæder: 1) fødevarer og organisk affald, hvor Amsterdam vil starte omstillingen fra forbrug 
af animalske produkter til vegetabilske, 2) forbrugerprodukter, 3) bygnings- og byggesektoren. For hver er der sat konkrete mål, 
som også er indarbejdet i byens indkøbspolitik, fx det offentlige køb af fødevarer til kantinerne.  
 
Andre redskaber 
Processen frem mod en Doughnut by foregår – som et fundamentalt princip - i tæt samarbejde med både virksomheder og de 
mange borgerinitiativer, der allerede er i gang med at fremme den grønne omstilling i Amsterdam.  
Det overordnede spørgsmål vedrørende nye initiativer lyder: ”How can our city be a home to thriving people in thriving place, 
while respecting the wellbeing of all people and the health of the whole planet?”  
 
Fremtiden skabes i handlingsfokuserede samspil mellem civilsamfund, offentlig og privat sektor, hvor man for hvert nyt initiativ 
deler hovedspørgsmålet i 4 og spørger hinanden:  1. Vil det nye initiativ skabe mere social trivsel? 2. Skaber det trivsel for vores 
natur? 3. Skaber det trivsel socialt i verden? 4. Styrker det planeten? 5. Man forsøger på den måde at gøre det globale ansvar for 
alle andre mennesker og planeten som helhed til en naturlig del af den lokale politik. 
 
Initiativer og debatter understøttes af lokale bæredygtighedsfestivaler, konkrete doughnut-projekter, reparationscafeer og det 
såkaldte Amsterdam Doughnut Coalition, et netværk af mere end 30 organisationer, virksomheder, lokalråd og forskere, der 
arbejder for at fremme doughnut-modellen.  
 
City Portrait 
DEAL har sammen med C40 m.fl. lavet en metodebog for omstillingen af verdens byer6. Hvis man vil omstille, er man nødt til at 
vide, hvor man står nu. Det kræver ”et snap-shot”, et øjebliksbillede, af byen (eller lokalsamfundet): Hvor er vi ift. de planetære 
grænser? Hvor er vi ift. den sociale trivsel?  

                                                           
3 Se https://www.kateraworth.com/wp/wp-content/uploads/2020/01/DEALs-Strategic-Plan-2020-22.pdf. 
4 Se “The Amsterdam Circular 2020-2025”,  https://www.amsterdam.nl/en/news/brand-new-economy/ 
5 Se fx https://www.kateraworth.com/2020/04/08/amsterdam-city-doughnut/?subscribe=success#blog_subscription-2  
6 ”Creating City Portraits”- A methodological guide from The Thriving Cities Initiative 

https://www.kateraworth.com/wp/wp-content/uploads/2020/01/DEALs-Strategic-Plan-2020-22.pdf
https://www.kateraworth.com/wp/wp-content/uploads/2020/01/DEALs-Strategic-Plan-2020-22.pdf
https://amsterdamdonutcoalitie.nl/
https://www.kateraworth.com/wp/wp-content/uploads/2020/01/DEALs-Strategic-Plan-2020-22.pdf
https://www.amsterdam.nl/en/news/brand-new-economy/
https://www.kateraworth.com/2020/04/08/amsterdam-city-doughnut/?subscribe=success#blog_subscription-2
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Social trivsel anskues ift. 4 parametre – helbred, netværk, muligheder og empowerment. De er igen opdelt i 4 emner hver, fx 
sundhed, bolig, vand, føde. Trivslen som naturlig habitat måles på faktorer som: Vand, CO2 kredsløb, muld-erosion, 
biodiversitet, temperaturregulering, energi-høst. For hver af disse er der en kort beskrivelse af: ”How nature does it” og ”To 
work like nature” – hvordan kan vi efterligne naturen og dermed skabe løsninger som den. 
 
Når portrættet er lavet, står man med en ret præcis beskrivelse af, hvor byen er i dag. Det sættes op ift. målene for byen. Næste 
skridt er herefter: Hvordan skal vi så handle for at indfri vores mål? 

At arbejde i værdikæder 
Al produktion foregår igennem en række trin: Råstoffer >  produktion  >   handel    >  forbrug  >  affald / genbrug.  
For fx fødevarers værdikæde er det en bevægelse fra jord til bord tilbage til jord igen.   
I Doughnutprocesserne sætter aktørerne – det kan være borgere, virksomheder, ngo’er, videnskabsfolk, eksperter og forvaltning 

-  sig sammen for at definere de områder i værdikæderne, hvor man kan skabe forandringer til bæredygtighed - reducere 

ressourceforbrug, genanvende, spare, omforme, udvikle og nytænke del-processer for at optimere.  

 

Fx for fødevarer: Selve produktionen i jordbruget kan indrettes klimavenligt og regenerativt.  Transporten kan minimeres og 

foregår per el-cykel, el-bil, el-tog med el fra vind og sol med samkørsel indtænkt. Genanvendelse af madspild fra supermarkeder 

og restauranter kan sættes i systemer og anvendes til kompost eller som mad til fattigere dele af befolkningen. Forbruget af 

fødevarer kan gå fra kød til overvejende plantebaseret i offentlige kantiner, skoler og i byens restauranter. Det samme i 

hjemmene. Annonceringer fra supermarkeder og fødevarebutikker kan indrettes derefter. Der kan indrettes fødevare-med-

produktion i byerne (Urban Farming), i skolerne, i fælleshavedyrkninger. Nogle processer kræver ny forskning og udvikling – fx 

en anden måde at ’dyrke’ havet på for at få tang til fødevarer.  

Så man samler kompetencerne og anvender dem bedst muligt på konkrete hot spots i værdikæden. Og derudfra handler man.  

Alle de steder i værdikæden, hvor der ikke foregår en tilstrækkelig bæredygtig produktion, kan vi igangsætte ny produktion, som 

holder sig inden for de planetære grænser og verdensmålene. Således bliver iværksætteri og de dermed følgende nye grønne 

jobs en del af helheden, af hele processen fra vugge til vugge. 

Lokalisering kombineret med omlægning af produktion og forbrug 

Doughnutøkonomien sætter fokus på vores overforbrug og affald og viser vej til en konsekvent cirkulær økonomi. Den er 

baseret på nyskabende samspil mellem parter, der normalt er adskilt fra hinanden: civilsamfund, offentlig og privat sektor – 

mellem forbrugere, virksomheder og de offentlige myndigheder. 

Samarbejdets kerne er at fremme omstillingen og udvikle morgendagens nye virksomheder, den næste økonomis 

frontløbervirksomheder, baseret på konsekvent bæredygtighed. Fordelene ved at være blandt de fremsynede first movers kan 

blive en stærk drivkraft for erhvervslivets aktive medvirken. Især når det offentlige begynder at skabe bedre rammer omkring 

den nye økonomi og vanskeliggøre den traditionelle gennem lovgivning.  

Doughnutøkonomien har et fokus på vores enorme globale handel, som belaster klima og overfører ressourcer fra fattige til rige 

lande. Det indlysende svar er at lokalisere økonomien, så produktionen foregår så lokalt og regionalt som muligt. Det vil samtidig 

kunne fremme de lokale fællesskaber og et lokalt demokrati, skabe grønne jobs og mindske vores afhængighed af store 

internationale selskaber. 

 

 


