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Förord 

Vi vill rikta ett hjärtligt tack till vår handledare Johanna Palmberg för stöd under uppsatsens 

gång. Vi vill även tacka Dany Kessel och Xian Lin för all hjälp med den ekonometriska 

metoden.  

 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett bra samarbete.  

 

Tack!    



Sammanfattning 

I och med industrialiseringens start i mitten på 1850-talet ökade den ekonomiska tillväxten i 

Sverige. Den snabbt växande produktionen och befolkningen klarade sig inte längre på den 

energi som var tillgänglig vilket ledde till en ökad efterfrågan av nya och bättre energikällor. 

Detta medförde höga koldioxidutsläpp och stor miljöförstöring.  

 

Syftet med denna undersökning är att studera förhållandet mellan den ekonomiska tillväxten 

och koldioxidutsläpp i Sverige mellan år 1850-2016 och därefter testa tillämpningen av the 

Environmental Kuznets Curve (EKC). Den applicerade teorin om EKC, är ett hypotetiskt 

samband mellan miljökvalitet och ekonomisk utveckling. Olika indikatorer på miljöförstöring 

tenderar att bli värre när modern ekonomisk tillväxt inträffar, tills genomsnittsinkomsten når 

en viss nivå under utvecklingen. 

 

En Ordinary Least Squares-regression (OLS-regression) har använts för att analysera 

makroekonomiska tidsserier. Vidare har en tidsserieanalys använts för att studera om 

tidsserierna är stationära. 

 

Studien resulterade i att det finns stöd för EKC-kurvan för Sverige med tydlig positiv 

uppgång i form av positiva β-värden från OLS-regressionen samt en negativ trend vid höga 

inkomstnivåer.  

 

Nyckelord: BNP per capita, Ekonomisk tillväxt, CO2 per capita, the Environmental Kuznets 

Curve, EKC, Industrialisering, Tidsserieanalys. 

 

 

    



Abstract 

In the beginning of the industrialization in the mid-1850s, economic growth in Sweden 

increased. The fast growing production and increased population did no longer manage to 

cope with the energy available, which led to an increased demand for new and better energy 

sources. This led to high carbon dioxide emissions and environmental degradation. 

 

The purpose of this thesis is to study the relationship between economic growth and carbon 

dioxide emissions in Sweden between the years 1850-2016 and to test the application of the 

Environmental Kuznets Curve (EKC). The applied theory of EKC, is a hypothetical link 

between environmental quality and economic growth. Various indicators of environmental 

degradation seem to get worse when modern economic growth occurs, until average income 

reaches a certain level during the development. 

 

An Ordinary Least Squares-regression (OLS-regression) is used to analyze macroeconomic 

time series. Furthermore, a time series analysis has been used to study whether the time series 

are stationary. 

 

The results showed support for the EKC curve for Sweden with a clear positive rise in the 

form of positive β-values from the OLS-regression and a negative trend at high income 

levels.  

 

Keywords: GDP per capita, Economic growth, CO2 per capita, the Environmental Kuznets 

Curve, EKC, Industrialization, Time series analysis.     
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1. Inledning 
Kommer en fortsatt ökning av ekonomisk tillväxt förstöra världens miljö mer, eller tvärtom, 

ha en positiv påverkan på miljön? Den globala miljöutmaningen har fått stor uppmärksamhet 

på grund av de laddade klimatförändringarna. Koldioxidutsläpp, som är en av 

växthusgaserna, har störst påverkan på den globala uppvärmningen. Vad är det som har 

orsakat den snabba ökningen av denna gas?  

Den globala genomsnittliga ökningen av ekonomisk tillväxt (BNP) var, mellan år 1000-1820, 

ungefär 0,05 procent per år. Med den takten skulle en fördubbling av BNP ta ca 1400 år. Den 

industriella revolutionen orsakade den största tillväxt- och produktivitetsökningen samt att 

BNP ökade med 2,93 procent i genomsnitt per år. I och med den nya siffran skulle det ta 20 

år för en fördubbling av BNP (ibid). Den snabbt växande produktionen och befolkningen 

klarade sig inte längre på den energi som var tillgänglig vilket ledde till en ökad efterfrågan 

av nya och bättre energikällor.  

Den ekonomiska tillväxten har bidragit med både positiva och negativa effekter. För att 

utvinna energi utifrån kol och olja måste dessa förbrännas. Detta leder till frigörande av stora 

mängder koldioxid (Fregert & Jonung, 2003). Gasen från dessa ämnen fastnar i atmosfären 

under en lång tid vilket får jordens temperatur att stiga. Denna globala uppvärmning påverkar 

världens växande klimathot som i sin tur påverkar allt levande på jorden. FN:s klimatpanel, 

IPCC (Intergovernmental Panel of Climate Change), som grundades år 1988 konstaterar i sin 

fjärde rapport att under det senaste århundradet har jordens genomsnittliga temperatur stigit 

med 0,8 celsiusgrader, och att koldioxidhalten i jordens atmosfär ökat med 30 procent sedan 

industrialiseringens start. Rapporten konstaterar även att det med stor sannolikhet inte är 

naturliga klimatförändringar som bidragit till temperaturförändringar, utan det är den 

mänskliga verksamheten som förstört klimatet (IPCC 2007:5704).  

Förhållandet mellan ekonomisk tillväxt och miljöföroreningar är fokus för the Environmental 

Kuznets Curve (EKC). Grossman och Krueger (1994) var bland de första under 1990-talet att 

studera förhållandet mellan inkomstnivån i ett land och dess olika föroreningsutsläpp. Teorin 

bakom EKC, den inverterade U-formade kurvan, är att när ett land når en viss inkomstnivå i 

de tidiga stadierna av ekonomisk tillväxt börjar föroreningarnas intensitet att minska, trots att 

utvecklingsnivån fortsätter att öka (Kuznets, 1955). 
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Koldioxidutsläppen i Sverige, innan industrialiseringen, låg på noll ton per år (Bilaga 4). I 

och med industrialiseringen i mitten på 1800-talet började industrin öka produktionen av 

exportvaror samtidigt som ny teknik växte fram i samhället. Kolimporten ökade under 1850-

talet, som förvandlades till den dominerande energikällan för att bland annat effektivisera 

produktion av varor samt för uppvärmning av hushåll (Naturvårdsverket, 2013).  

Samtidigt som produktionen ökade, ökade även koldioxidutsläppen. Koldioxidutsläppen har 

däremot minskat efter att ha nått den kritiska inkomstnivå som beskrivs vid EKC-kurvans 

vändpunkt. Om det finns en brytpunkt i Sveriges utveckling där koldioxidutsläppen har 

minskat med ökad ekonomisk tillväxt, är svaret på den frågan viktig för framtida 

utvecklingsstrategier. Vidare är det intressant att utföra empiriska studier för att få ett bredare 

perspektiv för huruvida EKC existerar eller inte.  

1.1 Frågeställning och syfte 

Har koldioxidutsläppen i Sverige minskat i och med den ökade ekonomiska tillväxten och hur 

förhåller sig detta till teorin om the Environmental Kuznets Curve? 

Syftet med denna undersökning är att studera förhållandet mellan den ekonomiska tillväxten 

och koldioxidutsläpp i Sverige mellan år 1850-2016 och att testa tillämpningen av the 

Environmental Kuznets Curve (EKC). 

1.2 Metod och avgränsning 

I uppsatsen studeras vad utvecklingen av ekonomisk tillväxt per capita har haft för effekt på 

koldioxidutsläpp per capita, under tidsperioden mellan år 1850-2016. För att analysera 

makroekonomiska tidsserier med hjälp av ekonometri, används vanligtvis en OLS-regression 

(Ordinary Least Squares-regression). Med hjälp av denna metod kan man analysera specifika 

händelser samt se om teorin om EKC stämmer för Sverige. En tidsserieanalys kommer 

tillämpas för att studera om tidsserierna är stationära, vilket innebär att medelvärde och 

varians är konstanta över tid (Westlund, 2005). Tidsserieanalys används även för att studiens 

observationer är stokastiska och sorterade över tid (Westlund, 2005). Den stokastiska 

processen kan definieras som (yt)T
t = 1 där yt är den observerade beroende variabeln, i de på 

varandra följande tidpunkterna t=1,2,3,…,T. Genom att använda denna modell för att 

beskriva de historiska resultaten som har observerats, kan man vidare använda densamma till 
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att predicera framtida resultat. I denna studie används tre oberoende tidsvariabler; CO2 per 

capita, BNP per capita och BNP2 per capita. Anledning för dessa tre variabler är med tanke 

på den mängd data som samlas för koldioxidutsläpp. Vi har valt att enbart fördjupa oss i hur 

utvecklingen av ekonomisk tillväxt påverkat nivån av koldioxidutsläpp, därav tre variabler.  

Data med observationer av årliga koldioxidutsläpp per capita och ekonomisk tillväxt i 

Sverige, kommer tas från Our World in Data (Bilaga 4). Our World in Data är skapad och 

redigerad av professor Max Rosor vid University of Oxford i England. 

Uppsatsens avgränsning avser EKC som kommer undersökas i Sverige. Studien omfattar stor 

mängd data då observationerna sträcker sig under den långa tidsperioden. I och med att 

Sveriges industrialisering tog fart i mitten på 1800-talet, anses det intressant att inkludera data 

från dess start. Detta är viktigt då man kan säga något om hela populationen. Meningen med 

den empiriska analysen är att kunna se om strukturella förändringar i Sverige har influerat 

koldioxidutsläpp och den ekonomiska tillväxten.  

1.3 Uppsatsens disposition 

Följande kapitel redogör för tidigare empiriska studier inom problemområdet. Uppsatsens 

tredje kapitel går igenom teorin om EKC samt förespråkare och motståndare till teorin. I 

kapitel 4 beskrivs tidsserieanalys som har genomförts och kapitel 5 redovisar studiens 

resultat. Uppsatsen avslutas med en diskussion om resultatet kopplat till tidigare studier, som 

sedan sammanfattas i slutsatser, reflektioner samt vidare forskning.  
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2.  Tidigare studier  
Kapitel två sammanfattar tidigare studier som är relevanta för att kunna besvara uppsatsens 

frågeställning och tillämpa i diskussion. Studierna handlar om sambandet mellan 

inkomstnivån och utsläpp i flera länder samt hur detta kopplas till teorin om EKC.  

2.1 EKC och förhållandet mellan ekonomiskt tillväxt och utsläpp 

I Grossman och Kruegers studie (1994) prövas förhållandet mellan ekonomisk aktivitet och 

miljökvalitet med hjälp av olika miljöindikatorer. Utifrån data från GEMS (Global 

Environmental Monitoring System), mätte de luftkvaliteten i olika länder och flera städer i 

dessa länder, samt kvaliteten av vatten i avrinningsområden. Totalt använde Grossman och 

Krueger (1994) sig av tre mätinstrument för luftföroreningar med hjälp av data från olika 

städer runt om i världen. Den undersökta perioden var från 1970- till 1980-talet. Författarna 

visar att ekonomisk tillväxt inte utgör ett hot mot miljön. Dock poängterar de att de 

förbättrade miljövillkoren, till följd av ekonomisk tillväxt, inte kommer per automatik utan 

beror på politiska åtgärder (ibid). När ett land når vändpunkten i den ekonomiska 

utvecklingen, det vill säga vändpunkten på EKC-kurvan, vill medborgarna lägga resurser på 

miljökvalitet istället för ekonomiska aspekter. Ytterligare en teori av Grossman och Krueger 

(1994) är att EKC finns på grund av att de rikare länderna själva slutar producera produkter 

som är miljöskadliga. Dessa länder outsourcar den delen av produktionen som bidrar till 

miljöskador, till mindre utvecklade länder och importerar sedan färdiga produkter. Om denna 

teori är sann kommer inte framtida utvecklingsmönster se likadana ut då de mindre 

utvecklade länderna till slut kommer nå upp till samma inkomstnivå.  

 

Kearsley och Riddel (2009) undersöker teorin om EKC kombinerat med en annan teori, PHH 

(Pollution Haven Hypothesis), som innebär att industriländer flyttar en del av sin produktion 

och utsläpp till icke industrialiserade länder. PHH syftar att utsläppsminskningen beror på 

outsourcing, som nämndes i Grossman och Kruegers studie (1994). Författarnas syfte med 

studien är att se om PHH påverkar formen på EKC. Studien riktar sig på 27 styckna OECD-

länder och undersöker hur den internationella byteshandeln påverkar EKC. Kearsley och 

Riddel (2009) undersöker flera utsläpp än bara koldioxid och sätter upp ekonometriska 

hypoteser för att se om det finns stöd för EKC. De studerar även hur byteshandel mellan 
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länderna kan påverka EKC-kurvan. Författarna finner inget statistiskt signifikant stöd till 

EKC-teorin eller stöd till att utsläppen i ett land har minskat vid en viss nivå av BNP.  

Arrow, Bolin, Costanza et al. (1995) hävdar att om teorin om EKC är giltig, kan relationen 

mellan ekonomisk tillväxt och miljöförstöring bero på kombinationen av olika faktorer. Ett 

exempel är handelns effekter på fördelningen av förorenande industrier. Enligt Heckscher-

Ohlin handelsteori tenderar icke industrialiserade länder att specialisera sig på de varor som 

de har komparativa fördelar för att producera. Således tenderar produktionen av varor som 

kan ha en högre utsläppsnivå flyttas till utvecklingsekonomier från industriländer. Detta 

resulterar i att minskning av föroreningar blir mer dramatisk med stigande inkomster i de mer 

ekonomiskt avancerade länderna. 

Kriström och Lundgren (2005) skriver om utvecklingen av koldioxidutsläpp i Sverige under 

år 1900-1999 och utför en undersökning utifrån historiska faktorer som haft en påverkan på 

klimatet. Syftet är att förutspå framtida nivåer av koldioxidutsläpp för perioden mellan år 

2000-2010. De historiska faktorer som presenteras i studien är de två oljekriserna, första och 

andra världskrigen, en utvecklad teknologi som resulterat i minskade utsläpp av olika slag 

samt Kyotoprotokollet. Kriström och Lundgren (2005) beskriver dessa faktorer samt 

tillämpar dem utifrån teorin om EKC. Hypotesen i deras studie är att mängden 

koldioxidutsläpp kan komma att minska i framtiden, i jämförelse med tidigare sekel. De visar 

att koldioxidutsläpp har sjunkit samtidigt som värdet för BNP har ökat och detta 

överensstämmer med teorin om EKC (ibid). Något som Kriström och Lundgren (2005) 

belyser i sin studie är att hypoteser för EKC endast kan tillämpas för höginkomstländer (mer 

än 5000 dollar per capita) då de genomgått flera strukturella förändringar jämfört med 

låginkomstländer. Slutsaten de presenterar är att utsläppen har minskat enligt teorin om EKC, 

under den studerade tidsperioden, parallellt med att den ekonomiska utvecklingen har ökat.  

I studien av Kunnas och Myllyntaus (2007), testar hypotesen att gasutsläppen från 

energiproduktion följer en inverterad U-formad kurva som är relaterad till inkomst enligt 

teorin om EKC. Analysen baseras på data från år 1800-2003 över den historiska utvecklingen 

av koldioxidutsläpp, svaveldioxidutsläpp och kväveoxidutsläpp från energiförbrukningen i 

Finland. Tidsserieanalysen visade att Finlands utsläpp, av tidigare nämnda gaser, hade 

ungefär lika värde fram till 1970-talet, men började ta olika riktningar därefter. Studien 

resulterade i att koldioxidutsläppen har fortsatt öka medan svaveldioxidutsläppen och den 

ekonomiska tillväxten har minskat från 1960- till 1970-talet. Mellan år 1980 och år 2001 
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fortsatte koldioxidutsläppen öka och svaveldioxidutsläppen minska. Vid denna tidsperiod 

ändrade dock den ekonomiska tillväxten riktning och började öka. Trots att 

koldioxidutsläppen ökade i början under den undersökta perioden enligt teorin om EKC, 

kunde man inte hitta en stadig utsläppsminskning vid höga inkomstnivåer. Anledning till 

varför svaveldioxid minskade men inte koldioxid berodde, enligt Kunnas och Myllyntaus 

(2007), bland annat på att reningen av svaveldioxidutsläpp är billigare.  

Fosten et al. (2012) har studerat koldioxid -och svaveldioxidutsläppens beteende i förhållande 

till ekonomisk tillväxt i Storbritannien. Data är mellan år 1830-1998. De finner signifikant 

korrelation för att den inverterade U-kurvan gäller för koldioxid per capita, svaveldioxid per 

capita och ekonomisk tillväxt per capita. Fosten et al. (2012) framhäver en tillfällig 

ojämlikhet som innebär att gasutsläppen hamnar utanför sitt jämviktsläge i EKC. De 

presenterar även en analys om att införande av ny teknologi kan påverka utsläppen av gaserna 

och att de hamnar utanför sitt jämviktsläge i kurvan under en kortare period. Detta kan 

motverkas med hjälp av påtryckningarna om miljöregleringar, med syfte att minska utsläpp 

som överstiger den tillåtna nivån. Dock är det inte vanligt att koldioxidutsläpp hamnar 

utanför jämviktsläge när ny teknologi införs på grund att det finns flera regleringar för 

koldioxidutsläpp än för andra gaser.  

Till skillnad från tidigare författare, undersöker Stern och Common (2001) enbart 

svaveldioxidutsläpp och ingen annat gasutsläpp. Deras studie inriktar sig på om det finns stöd 

för EKC för svaveldioxidutsläpp och ekonomisk tillväxt i OECD-länder mellan år 1850-

1990. Författarnas slutsats är att svaveldioxidutsläpp per capita är en monoton funktion av 

ekonomisk tillväxt per capita samt att en EKC-kurva formas för ekonomisk tillväxt. Dock 

menar de att minskning av utsläpp inte är relaterat till ekonomisk tillväxt, utan är tidsrelaterat. 

Författarna upptäcker även att det finns en relation mellan svaveldioxid -och koldioxidutsläpp 

där koldioxidutsläpp visar en högre vändpunkt på kurvan. Stern och Commons (2001) 

reflektion till detta resultat, är att koldioxidutsläpp har globala effekter medan 

svaveldioxidutsläpp har lokala.  

Brännlund och Ghalwash (2008) urskiljer sin studie i jämförelse till de andra studierna då de 

undersöker relationen mellan utsläpp och inkomst i Sverige, på hushållsnivå. Deras inriktning 

är vilket samband det finns mellan konsumtion och utsläpp. Författarna har använt sig av en 

modell som estimerar hushållen direkt kopplade till svaveldioxidutsläpp, koldioxidutsläpp 

och kväveoxider. Hypotesen de ställer upp är, att ju högre inkomst ett svenskt hushåll har, 
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desto mindre bidrar de till föroreningar. Resultaten de får från modellen används för att 

kartlägga hur en förändrad inkomstfördelning påverkar dessa gasutsläpp. När Brännlund och 

Ghalwash (2008) jämför sin studie med tidigare studier reflekterar de fram att 

inkomstfördelningen skapar relationen mellan utsläpp och inkomst och att relationen inte 

beror på sammanförd inkomst för enskilda hushåll. Slutligen kommer författarna fram till att 

det inte finns någon statistisk signifikant korrelation mellan utsläpp och inkomst och därmed 

kan man inte förutspå att formen på EKC-kurvan ser ut som ett inverterat U. Formen på 

EKC-kurvan, beror snarare på sambandet mellan utsläpp och konsumtion. De konstaterar 

även att inkomstökning i ett hushåll kan leda till att individerna övergår från varor med höga 

utsläpp till varor med låga utsläpp på grund av att varor med låg inkomstelasticitet oftast har 

högre utsläppsnivår och tvärtom. 

Till skillnad från tidigare författare i detta kapitel granskar Dinda (2004) olika empiriska 

studier och den teoretiska utvecklingen av EKC, för att kunna bevisa om teorin stämmer eller 

inte. Dinda (2004) jämför metoder, data och resultat för att hitta kopplingar mellan de olika 

studierna. En slutsats av resultaten är att länder som befinner sig i tidigt stadie av sin 

ekonomiska utveckling tenderar att ha dålig miljökvalitet och höga utsläpp. Däremot 

förbättras miljökvaliteten i senare stadie vilket stämmer överens med EKC. Dinda (2004) 

undersöker även förklaringar till varför teorin ser ut som den gör och kommer in på teorin om 

PHH. Enligt PHH outsourcar industriländer en del av sin produktion och utsläpp till icke 

industrialiserade länder. Dinda (2004) kritiserar måttet på utsläpp, men lyfter även fram att 

det i nuläget inte finns ett mått för miljökvalitet vilket bör inkluderas i framtiden.  
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2.2 Sammanfattning  

Tabell 1: Sammanfattning av tidigare studier 

Författare Ämne Resultat & Slutsats 

 Grossman och Krueger (1994) Förhållandet mellan ekonomisk 
aktivitet och miljönkvalitet med hjälp 
av olika miljöindikatorer. 

Ekonomisk tillväxt skadar inte 
miljön. Luft- och vattenkvaliteten 
drar fördelar av ekonomisk tillväxt. 

Kearsley och Riddel (2009) Teorin EKC och teorin om PHH Svårt att hitta stöd för EKC. 

Arrow et al. (1995) Teorin om EKC och relationen mellan 
ekonomisk tillväxt och miljöförstöring 

Produktionen av varor som kan ha en 
högre utsläppsnivå outsoursas. 

Kriström och Lundgren (2005) Utvecklingen av koldioxidutsläpp i 
Sverige mellan år 1900-1999 

Samband mellan koldioxidutsläpp 
och ekonomisk tillväxt. 

Kunnas och Myllyntaus (2007) Teorin om EKC i relation till 
gasutsläpp i Finland 

 

Samband mellan EKC och 
svaveldioxidutsläpp och kväveoxid 
men inte koldioxid. 

Fosten, Morley och Taylor (2012) Koldioxid -och 
svaveldioxidutsläppens beteende i 
förhållande till ekonomisk tillväxt i 
Storbritannien 

Hittar stöd för att teorin om EKC 
stämmer samt att teknologiska 
utvecklingen påverkar utsläppens 
jämviktsläge. 

Stern och Common (2001) EKC och svaveldioxidutsläpp för 
OECD-länder mellan år 1850-1990 

SO2-utsläpp per capita är en funktion 
av BNP per capita. EKC-kurva 
formas för ekonomisk tillväxt. 
Utsläppsminskning är tidsrelaterat 
och inte relaterat till ekonomisk 
tillväxt. 

Brännlund och Ghalwash (2008) Samband mellan inkomst och utsläpp 
på hushållsnivå i Sverige 

Formen på EKC beror på sambandet 
mellan utsläpp och konsumtion. 
Varor  med låg inkomstelasticitet har 
höga utsläppsnivåer och tvärtom. 

Dinda (2004) 

  

Granskar den teoretiska utvecklingen 
av EKC 

Svårt att hitta stöd för EKC på grund 
av måttet på utsläpp samt många 
variabler. 
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3. Teori 

I det tredje kapitlet beskrivs teorin om EKC samt en diskussion mellan förespråkare och 

motståndare till teorin. 

3.1 The Environmental Kuznets Curve 

Förkortningen för EKC kommer från det engelska begreppet the Environmental Kuznets 

Curve som visar relationen mellan ett lands ekonomiska tillväxt (inkomst) per capita och 

miljökvaliteten (Kolstad, 2011). Modellen har formen som ett inverterat ”U”, med inkomst 

per capita på den horisontella axeln och miljöförstöringar på den vertikala axeln (Figur 1). 

Historien bakom namnet kommer från den ursprungliga Kuznets-kurvan, utvecklad av Simon 

Kuznets, som visar förhållandet mellan inkomst och utveckling (Kuznets, 1955). Teorin för 

specifikt miljö kom i och med Brundtlandrapporten (FN, 1987), skriven av 

Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av FN år 1987. Syftet med denna 

rapport var att framställa förslag till miljöstrategier för hållbar utveckling på lång sikt.  

 

Figur 1: Environmental Kuznets Curve  

 
Källa: Panayotou, 1993 

Ett land som befinner sig i Stage 1, befinner sig i ett sent jordbrukssamhälle, eller tidigt 

industrisamhälle, där den industriella produktionen är låg vilket medför ett lågt BNP per 

capita. I detta stadie är utsläppsnivåerna även låga. Avskaffning av miljöskador är för dyrt för 

det icke-industrialiserade samhället, vilket bidrar till dålig miljökvalitet. I och med att ett land 
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går från jordbrukssamhälle till industrisamhälle ökar landets ekonomiska tillväxt, vilket leder 

till att landets koldioxidutsläpp även ökar på grund av ökad produktion. I detta stadie är inte 

miljö en prioritering, utan det främsta målet är att öka den ekonomiska tillväxten (Dinda, 

2004). Mängden utsläpp ökar tills landet nått kurvans vändpunkt i Stage 2, vilket innebär att 

välfärden i landet når den inkomstnivå då miljö börjar prioriteras. Detta leder i sin tur till att 

utsläppen minskar och kurvan planar ut. Landet befinner sig då till höger om mittpunkten på 

kurvan påväg mot Stage 3, vilket beskriver en ökad betalningsvilja för miljökvalitet. Under 

hela processen sker förbättringar i teknologi som innebär att produktionen blir mer effektiv, 

samt att det krävs mindre material per producerad enhet (Brännlund & Kriström, 2010). Varje 

land måste sträva efter att öka sin ekonomiska tillväxt, eftersom detta kommer att leda till 

förbättrad miljökvalitet på lång sikt (Kaika & Zervas, 2013). 

3.1.1 Förespråkare och motståndare till EKC 

Kaika och Zervas (2013) menar vidare att EKC har skapat debatt bland forskare och politiker 

då resultaten av forskningen inte är konsekvent. Resultat från tvärsnittsregressioner visar att 

föroreningar sannerligen ökar med ökad inkomst, men upphör när inkomst per capita når en 

viss nivå i kurvan. Efter denna nivå kan man möjligen skilja en trend med ökad miljökvalitet. 

Denna forskning resulterar i att de som är för EKC-modellen, påstår att det fundamentala 

fokus bör vara ekonomisk tillväxt och därefter minskning av föroreningar. De som är emot 

hävdar dock att detta antagande tar bort fokus från miljön, då den ekonomiska tillväxten 

styrks oavsett priset på överutnyttjade naturresurser (Dasgupta, Laplante, Wang & Wheeler, 

2002). Dessa resonemang indikerar att miljön är en obegränsad resurs som inte påverkas av 

långsiktig ekonomisk tillväxt. Däremot skulle inte den ekonomiska tillväxten vara ett hot för 

miljön, menar Stern, Common och Barbier (1996). 

Förespråkare hävdar vidare att EKC utmärker ett relevant scenario i och med att ett land 

passerar olika strukturella utvecklingsstadier. Då ett land utvecklas från industrisamhälle till 

ett tjänstebaserat samhälle förbättras miljökvaliteten. Panayotou (1993) menar att 

industrifasen har negativa effekter på miljön då den kräver betydande naturresurser, medan 

det tjänstebaserat samhället är mer gynnsam för miljön. Motståndarna menar dock på att EKC 

är felaktigt då även tjänstesektorn bidrar till negativa miljöeffekter. Kontor, transporter, 

restauranger och andra materiella element är en bidragande faktor till miljöförstöring (Stern 

& Cleveland, 2004). Ytterligare kritik mot EKC outsourcing (Baumert, Kander Jiborn, 

Kulionis & Nielsen, 2019). Forskning tyder på att utvecklingsländer idag tar sig från Stage 1 
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direkt till Stage 3 (Figur 1), vilket innebär att de inte möter samma utmaningar som de 

tidigare utvecklingsländerna mötte. Detta leder till att dessa länder når vändpunkten mycket 

snabbare än de tidigare utvecklingsländerna, dessutom på en lägre inkomstnivå (Munasinghe, 

1995). 

Starka motståndare hävdar att EKC-kurvan är en orealistisk modell då ekonomisk tillväxt 

kommer bidra till ökning av nya föroreningar och giftiga material. Detta resulterar i 

försämrad miljökvalitet trots ekonomisk tillväxt. Förespråkare menar att den moderna 

ekonomiska tillväxten inte bidrar till lika mycket föroreningar som den inledande fasen av ett 

lands industriella utveckling. Detta beror på den tekniska utvecklingen som bidragit till 

miljövänlig energiutvinning. Miljön återhämtar sig snabbare och miljökvaliteten ökar i och 

med ekonomisk tillväxtökning (Dasgupta et al., 2002). 
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4. Empirisk metod  

4.1 OLS-regression 

En OLS-regression kommer genomföras för att se om koldioxidutsläpp påverkas av ökad 

ekonomisk tillväxt. OLS-regressioner används för att analysera tidsserier som kan vara icke-

stationära, vilket innebär att de har tendens till att växa över tid och inte ha konstant 

medelvärde och varians (Glynn, Perera & Verma, 2007). Beräkningar med icke-stationära 

tidsserier kan ge oriktiga utfall (Granger, Newbold & Econom, 1974).  

En OLS-regression genererar bland annat β-koefficienter för sina variabler, t-värden, kritiska 

t-värden samt koefficienten adjusted R-squared. β-koefficienterna beskriver lutningen samt 

kurvans form. Om t-värdet är större än det kritiska t-värdet kan man tolka resultaten som 

statistiskt signifikanta. Adjusted R-squared är ett värde mellan 0-1 som visar hur väl data från 

observationerna passar i regressionslinjen. Ju närmare värdet är 1 desto bättre passar data in i 

linjen (Dougherty, 2011).  

4.1.1 Grundmodell för EKC-regression 

I ekvation 1 nedan står CO2 för koldioxidutsläpp per capita och BNP står för ekonomisk 

tillväxt per capita. it står för land, i detta fall Sverige, vid år t. Den naturliga logaritmen 

benämns som ln då det är olämpligt att använda regressioner som kan ge ett negativt värde 

(Stern, 2004). Därmed används ln för att förhindra att den beroende variabeln, vilket i detta 

fall är koldioxidutsläpp, är lika med noll eller mindre (ibid). Den första termen, γt, är en 

skärningsparameter. Denna term inkluderar utelämnade variabler, samt stokastiska avvikelser 

som varierar från år till år. Lutningskoefficienten betecknas som β och det är denna som visar 

kurvans form. För EKC bör β1 > 0 och β2 < 0 för att kurvan ska ta formen som ett inverterat 

U. Ekvationen avslutas med feltermen ε.  

 

                    ln (CO2 /capitait = γt + β1ln(BNP/capita)it + β2(ln(BNP/capita))it
2 + εit             (1) 

 

Variabel som visar tidstrend, T, har inkluderats för att visa ändringar av koldioxidutsläpp som 

inte sker på grund av förändringar i ekonomisk tillväxt. Detta innebär att utsläppen tolkas av 

tidsrelaterade aspekter (Guzmán, Nishiyama & Tilton, 2005).  
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                    ln (CO2 / capitait = γt + β1ln(BNP/capita)it + β2(ln(BNP/capita))it
2 + T + εit      (2) 

 

I ekvation 3 ser vi beteckningen för EKC-kurvans vändpunkt. Denna visar 

vändpunktsinkomsten som betecknas BNP* där värdet för koldioxidutsläpp per capita är som 

högst.   

                                                       𝐵𝑁𝑃 ∗	  = (− )*
+	  )+

)                                                              (3) 

I ekvationen anges att värdet för vändpunktsinkomsten, är lika med β1 dividerat med β2. Det 

första tecknet i parentesen har ett minustecken för att värdet av BNP* ska bli positivt, i och 

med att värdet för β2 är negativt. Då BNP per capita mäts med ln kommer det förväntade 

värdet av BNP* visa det logaritmerade värdet för vändpunkten på kurvan (Kearsley & Riddle, 

2009). 

4.2 Tidsserieanalys 

Tidsserieanalys utgår från tidsserier som består av observationer genererade vid givna 

tidpunkter, t, och kan ses som en stokastisk process, Yt. Den stokastiska processen förklaras 

av dess observerade värden, precis som ett urval används för att förklara och analysera en 

viss population. En tidsserieanalys används för att framställa en modell som förklarar 

beroendet mellan observationer vid en viss tidpunkt (Brooks, 2019). 

4.2.1 Stationär och icke-stationär tidsserie 

En tidsserie kan analyseras genom att beskriva korrelation mellan medelvärde, varians och 

kovarians, som är oberoende av tid (Doughetry, 2011). Om detta villkor inte uppfylls är 

tidsserien icke-stationär. Tidsserier är oftast icke-stationära i sin natur, då de har tendens att 

växa över tid och en beräkning som visar icke-stationära tidsserier kan ge missvisande 

resultat. Om en OLS-regression visar att en tidsserie är icke-stationär ska den differentieras 

och för att beräkna den första differentieringen använder man sig av ekvation 4 (Enders, 

2008).  

                                                       Δyt = yt – yt-1                                                    (4) 
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Förändringen (Δ) i yt beskriver differentieringen för tidsserien, yt är värdet på den testade 

tidsserien och yt-1 beskriver värdet för det tidigare året (Enders, 2008). 

4.2.2 Enhetsrot 

Man kan genom korrelogram undersöka om en tidsserie är stationär eller icke stationär. Ett 

korrelogram innebär att autokorrelation plottas i ett diagram, med andra ord att 

observationerna inte är oberoende från varandra (Westerlund, 2005). Därefter undersöker 

man grafens lutning för att se om trend finns eller inte (Maddala & Kim, 1998). 

Autokorrelation är ett vanligt fenomen i OLS-regressioner vilket innebär att feltermen, ε, i 

regressionen påverkas av variabler som inte bör finnas i regressionen, då de har en påverkan 

på den beroende variabeln (Dougherty, 2011). I samband med undersökning av ett 

korrelogram kollar man om tidsserien innehåller så kallad enhetsrot eller inte. 

En tidsserie som innehåller enhetsrot innebär att den är icke-stationär och måste 

differentieras. När en icke-stationär tidsserie differentieras för första gången, kallas det för att 

tidsserien är integrerad av första ordningen (Dougherty, 2011). Om tidsserien är integrerad av 

första ordningen innebär det att det fanns enhetsrot innan differentieringen. Denna typ av 

tidsserie kallas I(1). Om en tidsserie istället är stationär utan att behöva differentieras och 

ingen enhetsrot finns är den integrerad av ordning noll och kallas I(0). 

Modellen för enhetsrot ser vi nedan i ekvation 5. 

                                   y = ρyt-1 + εt                                         (5) 

Om ρ = 1 innehåller tidsserien enhetsrot. För att en tidsserie ska vara stationär krävs det att   

ρ < 1. I ekvation 6 har en tidstrend med koefficienten β inkluderats samt ett intercept, α. 

                                  y = α +βt + ρyt-1 + εt                            (6) 

4.2.2.1 Augmented Dickey-Fuller test 

För att undersöka om det finns enhetsrot i tidsserier är det, enligt Enders (2008), lämpligt att 

använda sig av Augmented Dickey-Fuller test (ADF-test) vilket även visar om tidsserien är 

icke-stationär. Modellen i ekvation 5 används även i detta test då det är vanligt att 

makroekonomiska tidsserien har en positiv trend över tid. I denna modell inkluderas även 

laggar, tidsseriens tidigare värde, och ser ut enligt ekvation 7. 
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     ∆yt = α +βt + ρyt-1 + ∆	  .
/0* yt-k + εt                            (7) 

Tidsserien som testas benämns med yt, intercepten som α och lutningskoefficienten för 

tidstrenden som βt och den autoregressiva parametern som ρ. Laggen benämns som ρyt-1, 

tidsperioden som t och feltermen som εt (Enders, 2008). Variabeln ρ visar hur många 

parametrar som är laggade och k står för lagglängden. Ovanstående modell differentieras seda 

för att se om tidsserierna är stationära eller icke stationära (Dickey, Jansen & Thornton, 

1994). 

Om ADF-testet visar att tidsserierna inte innehåller enhetsrot behöver man inte utföra något 

vidare test. Däremot om ADF-testet har enhetsrot behöver man göra en ny OLS-regression 

(Dougherty, 2011). Därefter gör man ett nytt ADF-test med laggar (se ekvation 6). Skillnaden 

är att ρ ersätts av ρ − 1. Sist ställer man upp en nollhypotes (Enders, 2010) som säger om det 

finns enhetsrot och en alternativ hypotes som säger motsatsen. 

Nollhypotes: Enhetsrot finns 

Alternativ hypotes: Enhetsrot finns inte 

4.2.3 Kointegration 

För att kunna applicera en tidsseriedata i en regressionsmodell krävs det, som nämnts, att den 

är stationär, och för att analysera om en data är stationär eller icke-stationär har Engle och 

Granger 1978 upptäckt en avancerad metod för att upptäcka kointegration. Kointegration 

används för att hitta ett möjligt samband i en kombination av flera icke-stationära tidsserier 

som resulteras som stationär. Utges en stationär serie vara av samlade icke-stationära 

tidsserier innebär det finnas kausalsamband mellan dessa som inte ger fulländat resultat 

(Maddala & Kim, 1998). Om den första OLS-regressionen visar att tidsserierna innehåller 

enhetsrot och måste differentieras måste även kointegration utföras.  

För att utföra en kointegration används två variabler, yt och xt, som eventuellt är 

kointegrerade, i ett ekonomisk uttryck som visas i ekvation 8. 

                                  yt = α + βxt + εt                                        (8) 

Om en linjär kombination av dessa två variabler visas vara en stationär tidsserie, testas 

genom att lösa ut feltermen εt ur ekvationen: 
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                                 εt = yt - α - βxt                                                              (9) 

Om εt visar sig vara stationär betyder det att den linjära kombinationen mellan de två 

tidsserierna yt och xt har kointegrerat med varandra och att en av dessa är icke-stationär. 
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5. Resultat  

I detta kapitel presenteras resultat från OLS-regressioner, både med och utan tidstrend 

inkluderat. Kapitlet följer beräkning av vändpunkten för koldioxidutsläpp på EKC-kurvan. 

Avslutningsvis testas tidsserierna för enhetsrot med hjälp av ADF-test.  

5.1 Resultat från ekonometriska modeller 

Samtliga tidsserievariabler som har använts i de ekonometriska tester är i logaritmisk form, 

om inget annat anges. Exempelvis när det står BNP per capita är det ln(BNP per capita) som 

använts.  

5.1.1 OLS-regression 

En OLS-regression har gjorts på de tre tidsserierna CO2 per capita, BNP per capita och BNP2 

per capita, där CO2 per capita är den beroende variabeln och de andra två är de oberoende 

variablerna. I OLS-regressionen har grundmodellen för EKC använts utan tidstrend (ekvation 

1) och med tidstrend (ekvation 2).  

Tabell 2: OLS-regression utan tidstrend 

Variabel β-värde t-värde R2  

         0,76 

BNP per capita 15,61 17,48  

BNP2 per capita -0,53 -18,05  

Konstant -71,45 -16,30  

Tidstrend - -  

 

Utifrån resultaten angivna i Tabell 2 anses β-värdena överensstämma med kurvan för teorin 

EKC. Lutningskoefficienten (β-värde) för BNP per capita är positiv och lutningskoefficienten 
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(β-värde) för BNP2 per capita är negativ, vilket innebär att EKC-kurvan först har en positiv 

lutning och vänder sedan mot en negativ. T-värdet är större än det kritiska värdet vilket 

indikerar på statistisk signifikans. Värdet för adjusted R-squared är 0,76 enheter vilket 

innebär att 76 procent av de observerade värden stämmer enligt regressionslinjen.  

Tabell 3: OLS-regression med tidstrend  

Variabel β-värde t-värde R2 

   0,82 

BNP per capita 8,25 5,93  

BNP2 per capita -0,67 -13,58  

Konstant -38,48 -6,11  

Tidstrend 0,05 6,28  

 

I den andra regressionen har en tidstrend inkluderats. Resultaten i Tabell 3 överensstämmer 

med teorin om EKC, ett positivt β-värde för BNP per capita och negativt β-värde för BNP2 

per capita. Även här är värdet för adjusted R-squared nära 1 vilket är positivt. Det positiva β-

värdet för BNP per capita tyder på att CO2-utsläppen per capita ökar över tid tills de når 

kurvans vändpunkt. Till höger om vändpunkten planar CO2-utsläpp per capita ned, vilket 

tyder på att de minskar efter en viss tidsperiod som beskrivs av β-värdet för BNP2 per capita  

(Stage 3 i Figur 1). Detta kan vi även se i Bilaga 4. Tidsserievariabelns β-värde är positivt, 

vilket innebär att CO2-utsläppen har ökat över tid. Enligt teorin om EKC borde CO2-

utsläppen ha minskat. Anledningen till det positiva värdet beror troligtvis på att CO2-

utsläppen var noll i början av den undersökta perioden och har under stora delar ökat över tid. 

Nedan ser vi en stataillustrerad EKC-kurva utifrån data från Our World in Data, över BNP 

per capita angivet i USD och CO2-utsläpp per capita angivet i ton. Vi ser tydligt att kurvan tar 

formen som ett inverterat U med en positiv lutning som sedan vänder vid kurvans vändpunkt 

och övergår till negativ lutning.  
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Figur 2: Illustrerad EKC-kurva

 

Källa: Our World in Data (2019) 

För att hitta vändpunkten där BNP per capita vänder i EKC-kurvan, görs en ny 

regressionsanalys på de tre tidsserierna där de inte är i logaritmisk form. Orsaken är för att 

den logaritmiska formen skulle visa ett värde för BNP per capita som inte passar med de 

observerade värden tagna från Our World in Data (Bilaga 4). Den nya OLS-regressionen 

utförs med- och utan tidstrend och beräknas sedan med ekvation 3. 

Tabell 4: OLS-regression utan tidstrend, ej logaritmisk form 

Variabel β-värde t-värde R2 

   0,89 

BNP per capita 0,000758 22,98  

BNP2 per capita -1,5E-0,8 -19,55  

Konstant 0,848998 -7,35  

Tidstrend    
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Ekvation 3: 

𝐵𝑁𝑃 ∗	  = (−
𝛽1
2	  𝛽2) 

 

För att beräkna BNP* som visar kurvans vändpunkt används β-värden för BNP per capita och 

BNP2 per capita från Tabell 2. Först visas resultatet utan tidstrend i ekvation 10.  

 

                                               𝐵𝑁𝑃 ∗	  = (− 4,444678
+∗4,4444444*7

) = 25 266 USD                             (10)  

Resultatet visar att vändpunkten för EKC finns då nivån för BNP per capita är på 25 266 

USD mellan år 1987-1988 (se Bilaga 4). Värdet är ungefärligt. Efter man har inkluderat en 

tidstrend i OLS-regressionen ser resultaten ut enligt ekvation 11.   

  
Tabell 5: OLS-regression med tidstrend, ej logaritmisk form  

Variabel β-värde t-värde R2 

   0,89 

BNP per capita 0,000732 10,71  

BNP2 per capita -1,46E-0,8 -11,71  

Konstant 0,003149 -15,96  

Tidstrend -0,915844 0,63  
 

 

                                              𝐵𝑁𝑃 ∗	  = (− 4,44469+
+∗4,4444444*:;

) = 25 068 USD                             (11) 

När en tidstrend inkluderats i regressionen är vändpunkten på 25 068 USD mellan år 1987-

1988 (se Bilaga 4). Det beräknade värdet är inte för ett specifikt år utan för en tidsperiod.  
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Resultaten från OLS-regressionerna stämmer överens med teorin om EKC då värdena för β-

koefficienterna skapar en inverterad kurva.  

5.1.2 Augmented Dickey-Fuller test 

Ett Augmented Dickey-Fuller test (ADF-test) har utförts för att se om tidsserierna är 

stationära eller icke-stationära och om de innehåller enhetsrot. ADF-testet har genomförts på 

de tre variablerna CO2 per capita, BNP per capita och BNP2 per capita. Vi ställer upp en 

nollhypotes som säger att tidsserierna innehåller enhetsrot och en alternativ hypotes som 

säger motsatsen. 

                    Nollhypotes: Enhetsrot finns 

               Alternativ hypotes: Enhetsrot finns inte 

Tabell 6: ADF-test 

Variabel t-värde t-kritisk 
1% 

t-kritisk  
5% 

t-kritisk 
10% 

Slutsats 

CO2 per capita -1,329 -3,488 -2,886 -2,576 Förkasta inte H0 

BNP per capita -2,518 -3,488 -2,886 -2,576 Förkasta inte H0 

BNP2 per 
capita 

-2,209 -3,488 -2,886 -2,576 Förkasta inte H0 

 

I Tabell 6 har ett ADF-test utförts på de tre variablerna. Tabellen visar lägre t-värden för de 

tre variablerna än deras kritiska t-värden. Detta innebär att enhetsrot finns och att tidsserierna 

är icke-stationära. Nollhypotesen förkastar inte. Tidsserierna måste differentieras för att bli 

stationära. De kritiska värden vid 1 procent, 5 procent och 10 procent är lika för alla tre 

tidsserier eftersom att antalet observationer är 167 stycken för samtliga.  
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Tabell 7: ADF-test med differentierade tidsserier 

Variabel t-värde t-kritisk 
1% 

t-kritisk  
5% 

t-kritisk 
10% 

Slutsats 

CO2 per capita -13,293 -3,488 -2,886 -2,576 Förkasta H0 

BNP per capita -9,9 -3,488 -2,886 -2,576 Förkasta H0 

BNP2 per capita -10,496 -3,488 -2,886 -2,576 Förkasta H0 

 

Tabell 7 visar att samtliga variablers t-värden är större än deras kritiska värden vilket innebär 

att nollhypotesen om enhetsrot kan förkastas. Alternativhypotesen accepteras nu med 99 

procent, 95 procent och 90 procents säkerhet. I och med att differentiering av tidsserierna har 

genomförts en gång betyder det att tidsserierna är integrerade av första ordning I(1). 

5.1.3 Kointegration 

Tolkning av resultaten från ADF-testen visade att tidsserierna är icke-stationära och 

innehåller enhetsrot samt att de är integrerade av ordning första ordning I(1). Detta innebär 

att tidsserierna måste undersökas vidare för att se om de är kointegrerade. Vi ställer upp 

samma nollhypotes som för ADF-testet. Om t-värdet för residualen är större än de kritiska t-

värden förkastas nollhypotesen 

Nollhypotes: Enhetsrot finns 

Alternativ hypotes: Enhetsrot finns inte 
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Tabell 8: Kointegrationstest 

Variabel t-värde t-kritisk 
1% 

t-kritisk  
5% 

t-kritisk 
10% 

Slutsats 

Residual -4,382 -3,793 -3,490 -3,000 Förkasta H0 

 

Utifrån de logaritmerade värdena har en ny regression skapats med en residual som förenklar 

resultatet och därefter har ytterligare ett ADF-test utförts. Resultatet visar att tidsserierna 

saknar enhetsrot och är kointegrerade, därmed kan man utläsa ett långsiktigt förhållande 

mellan CO2 per capita och BNP per capita och alternativhypotesen accepteras.  
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6. Diskussion 

Resultaten från OLS-regressionen visar på att en EKC-kurva för koldioxidutsläpp och 

ekonomisk tillväxt finns för Sverige. Vi ser en positiv uppgång, i form av positivt β-värde för 

BNP per capita, och negativ nedgång, i form av negativt β-värde för BNP2 per capita. År 

1850 när industrialiseringen i Sverige startade, låg nivån för koldioxidutsläpp på noll (Bilaga 

4). Resultatet visar på ett positivt β-värde för tidsserievariablen vilket innebär att 

koldioxidutsläppen har ökat över tid när det i teorin borde ha minskat. Detta resultat beror på 

att koldioxidutsläppen var noll i början. Successivt kan man se en ökning av koldioxidutsläpp 

samt ökning av den ekonomiska tillväxten, då man började utvinna energi genom förbränning 

av fossila bränslen och kol.  

Samtidigt som industrin effektiviserades ökade Sveriges utsläpp och började bidra negativt 

till den globala växthuseffekten. I Bilaga 1 ser vi att koldioxidutsläppen ökade till första 

världskrigets start år 1914. Varför koldioxidutsläppen minskade kraftigt mellan åren 1914-

1918 kan ha berott på Sveriges neutrala ställning till kriget, samt att handeln blev påverkad då 

handelsländerna befann sig i krig. Den minskade produktionen medförde även minskning av 

den ekonomiska tillväxten. Många arbetare var tvungna att finnas tillgängliga för försvaret 

(Edvinsson, 2010). Samma nedgång i koldioxidutsläpp och ekonomisk tillväxt skedde under 

andra världskriget mellan åren 1939-1945 (Bilaga 2). Efter andra världskriget kan man utläsa 

en ökning av koldioxidutsläpp, vilket kan förklaras av oljeförbränningen som blev Sveriges 

främsta energikälla. Kriström och Lundgren (2005) för samma diskussion i deras studie och 

menar att dessa historiska händelser kan ha haft en stor påverkan på minskning av 

koldioxidutsläpp i Sverige. Kunnas och Myllyntaus (2007) resultat visade att 

svaveldioxidutsläpp har minskat och den ekonomiska tillväxten ökat efter 1960-talet i 

Finland. Däremot minskade inte koldioxidutsläppen som de gjorde i Sverige under denna 

period, vilket kan bero på att Sverige införde kärnkraftverk under 1970-talet, medan Finlands 

första kärnkraftverk kom mycket senare.  

Resultaten mellan Sverige och Storbritannien påminner mer om varandra då Fosten, Morleys 

och Taylors resultat (2012) visar stöd för EKC då koldioxidutsläppen har minskat, medan den 

ekonomiska tillväxten och BNP per capita har fortsatt öka.  

Resultaten från beräkning av BNP* tyder på att Sverige nådde sin vändpunkt i EKC-kurvan 

vid år 1987-1988. Detta betyder att efter denna tidsperiod minskar koldioxidutsläppen då 
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Sverige når sin optimala inkomstnivå. Med det menas inte att den ekonomiska tillväxten 

planar ned, tvärtom, att den fortsätter att växa. Vid denna nivå har Sverige nått en nivå av 

ekonomisk tillväxt där invånarna börjar prioritera miljön mer i och med att de har råd att göra 

det (Dinda, 2004). En händelserelaterad orsak till varför vi ser en nivåminskning av 

koldioxidutsläpp kan dessutom bero på att OPEC-kriserna tog slut vid denna tidsperiod. 

Varför koldioxidutsläppen minskar på grund av detta kan vara för att oljekriserna medförde 

en ökad efterfrågan för alternativa energikällor och även mer miljövänliga sådana. Detta 

kombinerat med att invånarna nu har den ekonomiska kapaciteten att vara miljövänliga, 

resulterar i vändpunkten på EKC-kurvan. En av dessa nya energikällor som inte var lika 

skadliga för miljön var kärnkraftverken, som vi nämnt tidigare. De kunde producera enorma 

mängder energi utan att släppa ut koldioxid (SOU, 2009). Som man kan se i Figur 2, är det 

under denna tidsperiod som kurvan planar ut för koldioxid.  

Vid år 1987, där kurvan når sin vändpunkt för koldioxidutsläpp är även det året då 

Kuznetskurvan för specifikt miljö utvecklades i och med Brundtlandrapporten (FN, 1987). 

Detta bekräftar resultatet samt ger indikationer på att en regeringsändring var tvungen att ta 

form för att minska på miljöskadorna. Resultaten är däremot enbart avgränsat till Sverige och 

inte till andra länder, men anses även kunna visa på kopplingar till historiska händelser. 

I Tabell 3 där resultaten för β-värdena visas kan man med stor sannolikhet konstatera att 

Sveriges utveckling följer den inverterade U-kurvan samt en ökad betalningsvilja för 

miljökvalitet då ett land når vändpunkten i EKC-kurvan.  

En viktig aspekt i resultatberäkningen, var att tidsserierna behövde vara stationära för att inte 

ge missvisande resultat och därför genomfördes ett ADF-test för att se om tidsserierna var 

stationära eller inte. Resultatet visade att de var icke-stationära och att de innehöll enhetsrot. I 

och med detta behövde vi differentiera tidsserierna med hjälp av feltermen, ε. Denna felterm 

används för att exkludera andra variabler som kunde ha påverkat resultatet och gett 

missvisande svar. Om vi inte hade differentierat tills tidsserierna blivit stationära hade 

resultaten inte gett stöd till EKC.  

Utifrån uppsatsens resultat kan nu teorin om EKC konstateras. Resultaten svarar även på 

uppsatsens forskningsfråga, det vill säga att koldioxidutsläppen i Sverige har minskat i 

samband med en ökad ekonomisk tillväxt, för att sedan avta då Sverige når maximala nivån 

av ekonomisk tillväxt i EKC-kurvan. Kunnas och Myllyntaus (2007) påstår i sin studie att när 
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ett land når vändpunkten i kurvan kommer ekonomisk tillväxt att orsaka miljöskador under 

en lång period och inte plana ned som teorin om EKC säger. Likt starka motståndare menar 

de att ekonomisk tillväxt kommer bidra till ökning av nya föroreningar istället för att minska 

på de befintliga. 

En annan förklarande faktor till minskade koldioxidutsläpp, som inte tagits hänsyn till i denna 

uppsats, är outsourcing och teorin om PHH. Enligt Grossman och Krueger (1994), Kearsley 

och Riddel (2009), Arrow et al. (1995) samt Dinda (2004) är detta anledningen till varför 

EKC finns. Rikare industriländer, som Sverige, slutar producera miljöskadliga produkter och 

outsourcar den delen av produktionen till ett låginkomstland. Då denna uppsats inte har 

studerat outsourcad produktion så kan ingen vidare diskussion föras, däremot kan vi vara 

överens om att det kan finnas en sanning i det de tidigare studierna konstaterar.  

Förslag till vidare forskning kan vara att inkludera fler variabler, exempelvis flytt av 

produktion till utvecklingsländer eller flytt av enbart miljöfarliga utsläpp. Dessa variabler 

hade säkerligen förändrat resultaten och hade varit intressant att studera. Att utföra liknande 

studie mellan industriländer och utvecklingsländer, för att undersöka om det finns liknande 

mönster som stärker teorin om EKC hade troligtvis varit tänkvärt och relevant.  
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7. Slutsats 

Uppsatsens syfte är att studera förhållandet mellan den ekonomiska tillväxten och 

koldioxidutsläpp och att testa tillämpningen av the Environmental Kuznets Curve (EKC) i 

Sverige mellan år 1850-2016. Teorin om EKC har undersökas med hjälp av ekonometriska 

test och kopplingar till tidigare empiriska studier. 

Studien resulterade i att det finns stöd för en inverterad U-kurva för Sverige, med tydlig 

positiv uppgång i form av positiva β-värden från OLS-regressionen, samt en negativ trend vid 

höga inkomstnivåer. Då Sveriges nivå för BNP per capita låg på ungefär 25 266 USD, utan 

tidstrend, återfanns vändpunkten för kurvan som skiftade ned. Detta skedde ungefär mellan år 

1987-1988. Resultaten konstaterar att vid denna vändpunkt var även koldioxidutsläppen som 

högst i Sverige. För att göra resultaten från OLS-regressionen mer tillförlitliga utfördes ett 

ADF-test för att se om tidsserierna hade enhetsrot eller inte. Då det första resultatet visade att 

det fanns enhetsrot korrigerades tidsserierna vilket resulterade i att de blev integrerade av 

ordning ett och att det längre inte fanns belägg för enhetsrot. Tidsserierna blev även 

stationära vilket innebär att de inte har tendens till att växa över tid. 

Förutom den egna studiens resultat kan frågeställningen stärkas av de historiska händelser 

som inträffat i Sverige efter industrialiseringen start i mitten på 1800-talet. I och med att 

industrier infördes ökade både koldioxidutsläppen samt den ekonomiska tillväxten, då 

Sverige gick från jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Detta fenomen beskrivs i EKC-

kurvans positiva lutning. Vid kurvans vändpunkt nådde Sverige den optimala nivå av 

ekonomisk tillväxt och samhället utvecklas mot mer miljömedveten produktion. Ur grafisk 

syn beskrivs det av kurvans negativa lutning som innebär minskning av koldioxidutsläpp 

samtidigt som den ekonomiska tillväxten fortsatt att öka. Denna historiska utveckling från 

industrialiseringens start till idag stämmer överens med teorin om EKC. 
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Bilaga 1 - Första världskriget, 1914-1918  

  
 

 

 

 

Bilaga 2 - Andra världskriget, 1939-1945   
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Bilaga 3 - Förutspådd EKC och faktiska CO2 
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Bilaga 4 - Dataset från Our World in Data 
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