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OM FÖRFATTAREN

Fil. dr Jonas Grafström är forskare inom nationalekonomi på 
Ratio. Hans forskning handlar om teknikutveckling med fokus på 
miljö och arbetsmarknad. Han är bland annat författare till Mer för 
mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige och Moderna tider 4.0.
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SAMMANFATTNING

• Många oroar sig för att förbättringar för kli-
matet och miljön står mot tillväxt. Enligt vissa 
måste tillväxten stanna för att miljön ska kunna 
räddas. Men verkligheten visar att det inte 
stämmer. 

• Mellan 1990 och 2019 fördubblades nästan den 
svenska ekonomin medan koldioxidutsläppen 
minskade med 29 procent och befolkningen 
växte med 1,6 miljoner.

• Av de 26 svenska luftföroreningar som Natur-
vårdsverket kartlagt har 24 minskat i absoluta 
tal under perioden 1990–2018. I genomsnitt 
har minskningen varit 52 procent.

• Mellan 1990 och 2020 har utsläppen från per-
sonbilar minskat med 27 procent.

• Mängden koldioxid som används per BNP- 
enhet i Sverige har gått ner med närmare 60 
procent sedan 1990.

• För de 27 EU-länderna har koldioxidutsläppen 
sammanlagt minskat med 25 procent mellan 

1990 och 2019, samtidigt som ekonomin växt 
med 63 procent.

• I nästan hälften av de europeiska länderna har 
kol di oxid utsläppen minskat med åtminstone en 
tredjedel mellan 1990 och 2019, samtidigt som 
BNP ökat kraftigt.

• Den totala svenska energianvändningen har 
legat stilla i 50 år. Globalt har energiefterfrågan 
legat stilla i OECD och EU, men stigit kraftigt i 
resten av världen.

• Den svenska elanvändningen, som är en del av 
energianvändningen, ökade med 0,07 procent 
mellan 1990 och år 2020.

• I miljöindexet Environmental Performance 
Index (EPI) har 124 av 180 länder fått en för-
bättrad miljö de senaste tio åren.
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UTVECKLING KOLDIOXIDUTSLÄPP 
OCH BNP I EU27 1990–2019.
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KoldioxidProcentuell förändring (%) 1990–2019 BNP

*  Några länder bildades eller blev självständiga efter 1990. För Estland, Lettland, Litauen, Kroatien, Slovenien och Slovakien är startår för  
BNP-datan 1995. 
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INTRODUKTION

1 Rosling Rönnlund, A, Rosling, H & Rosling, O (2018). 
2 Pinker, S. (2012). 
3 SCB (2020a). 
4 Liljemalm, A. (2019).
5 IPCC, (2018).
6 Världsbanken, (2022).
7 Hubacek, K., Chen, X., Feng, K., Wiedmann, T., & Shan, Y. (2021).
8 Holdren, J. P., & Holdren, P. R. E. P. (1971).
9 SCB, (2020c).

I boken Factfulness (2018) visar Hans Rosling, 
tillsammans med Ola Rosling och Anna Rosling 
Rönnlund, att människor tenderar att felbedöma 
läget i världen.1 Oavsett om det är experter eller 
folk i allmänhet som tillfrågas tror de att situa-
tionen är värre än den i själva verket är. När det 
gällde frågor som fattigdom, barnadödlighet och 
läskunnighet tror såväl experter som allmänheten 
inte bara att utvecklingen är sämre än den är, utan 
att den går åt fel håll.2 

Det var en ögonöppnare. Inspirerade av Ros-
ling skrev jag och Christian Sandström boken Mer 
för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige (2020). 
När vi presenterade resultat ur boken fann vi – likt 
Rosling – att människor tror att koldioxidutsläp-
pen stadigt stiger i Sverige och Europa som en 
konsekvens av att ekonomin har växt. Tvärtemot 
vad många tror har i själva verket utsläppen mins-
kat samtidigt som den svenska ekonomin växt. 
Mellan 1990 och 2019 fördubblades nästan den 
svenska ekonomin och befolkningen växte med 
1,6 miljoner – samtidigt som koldioxidutsläppen 
minskade med 29 procent.3 

Det finns många som känner en enorm hopp-
löshet gällande klimatfrågan.4 Andra känner 
ångest inför en utveckling de uppfattar som nega-
tiv och hotfull, vilket gör dem beredda att accep-
tera – eller får dem att kräva – politiska åtgärder 
som inte bara är verkningslösa utan riskerar att i 
själva verket skada miljön och klimatet. 

Det är ett faktum att koldioxidutsläppen ökar 
globalt. För att hålla den globala uppvärmningen 
under två grader kommer de globala utsläppen av 
växthusgaser snabbt att behöva minska för att nå 
nettonoll år 2050, med negativa utsläpp därefter.5 

Men i många länder har denna utveckling redan 
inletts, med utsläpp som sedan flera årtionden har 
rört sig nedåt.6 

I flera länder har utsläpp och ekonomisk till-
växt absolut frikopplats, vilket innebär att eko-
nomin fortsätter att växa medan utsläppen mins-
kar.7 Att högre välstånd per automatik kräver mer 
energi, material och avfall är en föreställning som 
ibland tas för given.8 Denna rapport visar hur väl-
ståndet i själva verket kan gå upp samtidigt som 
energi- och resursnyttjande går ner.

Det främsta fokuset är på koldioxidutsläpp, 
men rapporten lyfter även andra miljöfram-
gångar. Utgångspunkten är utvecklingen mellan 
år 1990 och 2019 (covidåret 2020 är inte en rimlig 
jämförelsepunkt eftersom den stora nedgången i 
koldioxidutsläpp i vissa länder förmodligen inte 
är permanent). Startåret 1990 väljs utifrån att det 
är måttstocken i Kyotoprotokollet samt första till-
gängliga året i många dataserier.9
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VAD PÅVERKAR UTSLÄPPEN?

10 Världsbanken, (2021). 
11 United Nations Department of Economic and Social Affairs, (2017). 
12 Mann, C. (2018). 
13 IMF, (2021).
14 Baseras på Holdren, J. P., & Ehrlich, P. R. (1974). 
15 Lenaerts, K., Tagliapietra, S., & Wolff, G. B. (2021).

Förenklat kan utsläpp sägas bero på utvecklingen 
av tre faktorer: befolkningen, välståndet samt tek-
niken som välståndet skapas med.

Världens befolkning år 2020 var 7,75 miljarder 
och förväntas nå 9,8 miljarder omkring år 2050.10 
11 Tanken att planetens befolkning kommer att 
öka med mer än ett nytt Stockholm i veckan fram 
till år 2050 är svindlande. 

Det finns i teorin tre sätt att uppnå nollut-
släpp och sedan negativa utsläpp. Ett är att fri-
koppla välstånd och koldioxidutsläpp från varan-
dra med ny teknik, så att människors livskvalitet 
kan fortsätta förbättras medan utsläppen minskar. 
Ett annat är att minska välståndet. Ett tredje är 
befolkningsminskning, vilket troligtvis ger lik-
nande resultat, men det är knappast önskvärt eller 
genomförbart.12 

Detsamma gäller att minska välståndet. Det 
globala välståndet förväntas stiga framöver, och 
prognoser pekar på fortsatt global ekonomisk 
tillväxt under kommande årtionden.13 Det är en 
positiv utveckling, som kommer att göra det möj-
ligt för människor i utvecklingsländer att ta del 
av den livskvalitet vi är vana vid i västvärlden. 
Att bromsa en sådan utveckling vore fel. Somliga 
menar att vi i stället borde minska välståndet i rika 
länder, så att det totala välståndet slutar öka. Även 
det är moraliskt svårförsvarligt, dels med tanke på 
konsekvenserna det skulle få för välfärden, dels 
för att det skulle innebära en enorm inskränkning 
av den enskilda individens frihet då denne skulle 
hållas tillbaka från att skapa värde för andra.

Det är inte heller realistiskt att tro att det går 
att hålla människor i armod genom tvång. Den 
mänskliga strävan efter att förbättra sin situation 
är svår att reglera bort, och det vore oetiskt att för-
söka. Konstnärer ska inte tvingas sluta måla, fors-

karen ska inte få forskningsförbud, om någon vill 
bygga en sommarstuga ska vederbörande få göra 
det och om någon vill starta ett företag ska denne 
kunna göra det. Alla dessa aktiviteter är ekono-
miska aktiviteter som ryms inom begreppet BNP, 
och det är dessa aktiviteter det gäller när tillväxt-
motståndare talar om att minska tillväxten.

Varken att minska välståndet eller att minska 
planetens befolkning är alltså någon bra idé. Vad 
som däremot kan förändras – och måste föränd-
ras – är den tredje faktorn bakom utsläpp: hur 
välståndet skapas. För det krävs teknikutveckling. 
Vi kan ha både befolkningsökning och stigande 
välstånd om energianvändningen eller koldiox-
idinnehållet i energianvändningen går mot noll, 
vilket det finns potential för:14 15

Denna ekvation gör att växthusgasutsläpp (från 
energiproduktion som står för en betydande del 
av de globala koldioxidutsläppen) kan brytas ned 
till en produkt av befolkningsstorlek, BNP per 
capita, BNP:s energiintensitet och energiproduk-
tionens koldioxidintensitet. I rapporten kommer 
vi se att en framtid är möjlig där energin är kol-
dioxidfri och mindre energi går åt för varje enhet 
av välstånd, och att BNP-tillväxt kan kombineras 
med en förbättrad miljö.
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TILLVÄXT OCH KOLDIOXID

16 Abramovitz, M. (1956). 
17 Solow, R. (1957), Romer, P. M. (1990). 
18 Climate change news. (2021).
19 Koldioxidekvivalent är ett mått för att kunna säga vilken  

mängd av en viss växthusgas, till exempel metan, som ger  
samma växthuseffekt som en enhet koldioxid.

Redan 1956 konstaterades det att blott 15 procent 
av tillväxten i den amerikanska ekonomin mellan 
1870–1950 kunde härledas till större naturresurs-
förbrukning.16 Resterande 85 procent var i stället 
konsekvensen av olika former av produktivitets-
förbättringar. Liknande siffror har även framförts 
av nobelpristagare som Robert Solow (1957) och 
2018 års pristagare Paul Romer (1990).17

Tillväxt betyder inte bara ökad kvantitet utan 
även ökad kvalitet. När förbättringar av en pro-
dukt innebär att priset sjunker är en vanlig miss-
uppfattning att efterfrågan på varan därmed alltid 
kommer att öka. Ta exempelvis LED-lampan, 
som sänker energiförbrukningen med uppemot 
80 procent och håller 15 gånger längre jämfört 
med 90-talets glödlampor.18 Möjligen låter vi 
lampan stå på lite längre i dag, men inte motsva-
rande energibesparingen. Inte heller installerar vi 
fem gånger så många lampor i hemmet bara för 
att vi kan göra det utan att förbruka mer energi än 
vi tidigare gjorde på en glödlampa. En löneökning 
leder inte till att vi köper en extra mobiltelefon 
utan möjligen en bättre, men där förbättringen 
inte innebär mer hårdvara utan snarare mjukvara. 
Det går med andra ord att konsumera mer utan 
att miljön försämras, men det spelar roll hur något 
konsumeras och på vilket sätt saker tillverkas. 

Det finns alltså hopp, speciellt om man ser till 
Sverige. I Sverige har ökat välstånd och förbättrad 
miljö kombinerats under de senaste 30 åren (se 
figur 1). BNP har ökat kraftigt samtidigt som kol-
dioxidutsläppen minskat. Utsläppen inom Sveri-
ges gränser var 50,9 miljoner ton koldioxidekvi-
valenter19 år 2019, en minskning på 2,4 procent 
jämfört med föregående år. Jämfört med 1990 
innebär det en minskning med 29 procent.

Omvandlar man informationen till ett index 
med startår 1990 framgår det att mängden kol-
dioxidekvivalenter som används per BNP-enhet 
i Sverige har minskat med närmare 60 procent 

(figur 2). Data från Världsbanken visar en lik-
nande utveckling globalt. 

I figur 3 visas en längre tidsserie av BNP och 
koldioxidutsläpp. Siffrorna för utsläppen kommer 
från Världsbanken, vilket ger ett något annor-
lunda värde men samma mönster. Utsläppspea-
ken inföll på 1960-talet och har sedan dess sjunkit. 
Att utsläppen initialt ökar när ekonomin växer, 
för att sedan plana ut och minska, är ett mönster 
som setts i många andra ekonomier. 
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Figur 1: Svenska koldioxidutsläpp (1000 ton) samt BNP (miljarder 
kronor). Källa: Naturvårdsverket (2020) och SCB (2022).
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Figur 2: Index av koldioxidanvändning per BNP-enhet i 
Sverige. Källa: Naturvårdsverket (2019) och SCB (2022), egna 
beräkningar.
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Den här sortens utveckling är alltså inte unik för 
Sverige.20 I figur 4 visas BNP-tillväxten och för-
ändringen av koldioxidutsläpp i de 27 EU-län-
derna mellan 1990 och 2019. I en majoritet av 
länderna har utsläppen minskat samtidigt som 
välståndet har ökat. Utsläppen av koldioxid mins-
kade sammanlagt med 25 procent mellan 1990 
och 2019, medan ekonomin växte med 63 procent 
under samma period.21 I en del länder har BNP 
vuxit med över 100 procent medan utsläppen har 
halverats.

20 Eurostat (2021a).
21 Europeiska kommissionen (b).

Många av länderna som har gjort störst fram-
steg när det gäller utsläppsminskningar samti-
digt som deras BNP stigit kommer från det forna 
östblocket. En del av den stora ökningen beror 
på det BNP-fall som vissa länder upplevde i sam-
band med självständigheten kring 1990-talets 
början. Sveriges siffror i figur 4 är i linje med vår 
egen nationella statistik, dock med något högre 
utsläppsminskning och något lägre BNP-upp-
gång.
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Figur 4: Procentuell förändring av koldioxidutsläpp och BNP i EU27 1990–2019. Källa: European Environment Agency (2021b) och 
Världsbanken (2022). De specifika värdena för varje land går att utläsa i Tabell 3 i Appendix.

*  Några länder bildades eller blev självständiga efter 1990. För Estland, Lettland, Litauen, Kroatien, Slovenien och Slovakien är startår för  
BNP-datan 1995.
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KONSUMTIONSBASERADE 
UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER
En vanlig invändning mot den positiva bilden 
av de minskade utsläppen i Sverige och övriga 
västvärlden är att vi egentligen bara har flyttat 
produktionen av utsläpp utomlands, genom att 
importera varor från exempelvis Kina. När jag 
har frågat olika publiker hur mycket de tror att vi 
importerar till Sverige från Kina landar siffran på 
mellan 35–50 procent av importvärdet. Det är fel; 
exempelvis Danmark står för en större andel av 
vår import än Kina.22 Sett till värdet står Europa 
för över 80 procent av importen medan Asien står 
för 10 procent.23 

Om länderna som Sverige importerar från 
kraftigt minskar sina utsläpp blir en naturlig följd 
att de importbaserade utsläppen minskar. 2020 
var Tyskland det land Sverige importerade mest 
varor från (till ett värde av 250 miljarder kronor), 
följt av Nederländerna (135), Norge (132), Dan-
mark (94) och Kina (71) på en femteplats. På 
EU-nivå är Kina det största externa importlandet 
med 22,4 procent av externt importvärde.24 

De klimatpåverkande utsläpp som uppstår till 
följd av svensk import utgör en stor andel av Sve-
riges totala konsumtionsbaserade utsläpp. När de 
konsumtionsbaserade utsläppen från andra länder 
kompletterar de territoriella utsläppen ges en mer 
rättvisande bild av Sveriges befolknings totala 
påverkan på klimatet. Storleken på de utsläpp som 
orsakas av import beror, utöver mängden varor, 
på hur utsläppsintensiva varorna eller tjänsterna 
är och på hur stor utsläppsintensiteten i produk-
tionslandet är.

De svenska siffror som finns för konsumtions-
baserade utsläpp togs fram år 2019 av Naturvårds-
verket och gäller perioden 2008–2017 (figur 5). Vi 
kan anta att nedgången 2008–2009 hänger ihop 
med finanskrisen. Tyvärr är tidsserien för kon-
sumtionsbaserade utsläpp alltså relativt kort. Det 
finns även en forskningsartikel från 2011 som har 

22 SCB (2020b).
23 SCB (2021a). 
24 Europeiska kommissionen (a). 
25 Peters, G. P., Minx, J. C., Weber, C. L., & Edenhofer, O. (2011).
26 SVT, (2019). 
27 Sveriges miljömål. 

uppdaterats kontinuerligt och ger en längre tids-
serie för Sverige.25 

Koldioxid BNP
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Figur 5: Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser 
(miljoner ton) i Sverige och andra länder.  
Källa: Naturvårdsverket (2020).

I media har vi sett rapporter om att Sveriges kol-
dioxidutsläpp har ökat något under dessa år.26 I en 
tidsserie från Sveriges Miljömål med ytterligare ett 
år visas att de totala konsumtionsbaserade utsläp-
pen gick ner 18 procent mellan 2008 och 2018.27 
Minskningen var större i utlandet där utsläppen 
minskade med 23 procent, medan utsläppen i Sve-
rige minskade med 12 procent. I figur 6 visas en 
längre tidsserie av svenska konsumtionsbaserade 
utsläpp.
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Figur 6: Sveriges årliga samt konsumtionsbaserade utsläpp. 
Källa: Ritchie & Roser (2020).

I motsats till produktionsbaserade utsläpp jus-
teras konsumtionsbaserade utsläpp för handel. 
Utsläpp som har orsakats utomlands av produk-
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tion av varor som importeras till Sverige ingår; 
utsläpp orsakade vid produktion av varor i Sverige 
som exporteras till ett annat land är undantagna. 
Minskningen av utsläpp från utlandet kan bero 
på att länderna Sverige importerar från förändras 
eller att importen stiger från vissa länder. Exem-
pelvis har import från Ryssland en hög koldiox-
idintensitet på grund av landets industristruktur 
och energiproduktion, medan Storbritanniens 
utsläpp har minskat stadigt över tid och vår 
import från dem därmed är mindre koldioxidin-
tensiv. Överlag har vi över tid sett en förbättring i 
de flesta EU-länder, som svarar för en betydande 
del av exportvärdet.

ENERGI
Energi är grunden till all ekonomisk aktivitet. 
Precis som bilar och maskiner behöver energi för 
att fungera, behöver människor energi för att gå 
upp på morgonen och klara av dagen. En stor del 
av mänsklighetens energianvändning kommer 
från förbränning av olja och kol. Energin skapar 
bland annat värme, el och rörelse. Då 73 procent 

28 Climate watch data.
29 Energimyndigheten.
30 Energimyndigheten. (2021). 
31 IEA (2022). 

av de globala växthusgasutsläppen kommer från 
energiproduktion (mestadels i form av koldi-
oxid), måste utsläppsminskningen till stor del äga 
rum inom energiområdet.28 Resterande utsläpp 
kommer från jordbruk (11,2 procent), markan-
vändning (7,2 procent), industriprocesser (5,2 
procent) och avfall (3,2 procent).

Den totala svenska energianvändningen 
(exklusive energiförluster från kärnkraften som 
är betydande då exempelvis inte kylvattnet tas till 
vara) har legat stilla i 50 år (figur 7).29 Mängden 
tillförd energi i det svenska energisystemet har 
legat oförändrad sedan mitten av 1980-talet på 
mellan 550 och 600 TWh per år.30 El, som är en 
del av energianvändningen, ökade bara med 0,07 
procent.31

Balansen mellan industri, inrikes transporter 
samt bostäder och service har varit i princip jämn, 
med en ökning av energianvändningen inom inri-
kes transporter både som andel och i absoluta tal 
jämfört med startpunkten. I sammanhanget är det 
viktigt att komma ihåg att Sverige år 1970 enbart 
hade åtta miljoner invånare. Trots att befolk-
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Figur 7: Sveriges totala energianvändning per sektor i TWh från 1970 och framåt. Källa: Energimyndigheten (2021).
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ningen har ökat kraftigt och det därmed finns fler 
bilar, bostäder och konsumtionsvaror, ligger kur-
vorna i princip still. Per capita har energianvänd-
ningen alltså sjunkit. En viktig orsak till detta är 
effektiviseringar. Ett kylskåp behöver i dag en 
femtedel av energin som en kyl från början av 
1990-talet. Teknikutvecklingen går fort och tjänar 
miljön. Att byta ut ett tjugo år gammalt kylskåp 
innebär att energiförbrukningen går ner från 1700 
kWh till 450 kWh. Dessa förbättringar är ett bra 
exempel på kvalitativ ekonomisk tillväxt; vi kan 
alltså konsumera mer utan att släppa ut mer.32
Energikällorna i Sverige har varierat över tid. 
Sedan 1970-talet har råolja och petroleumproduk-
ter minskat, medan biobränsle och kärnkraft tog 
över en stor del av energiproduktionen. Sveriges 
totala energianvändning ökade med drygt 25 pro-
cent, om förluster från kärnkraften räknas in. 

Globalt har energiefterfrågan legat stilla i 
OECD och EU men stigit kraftigt i resten av värl-
den (figur 8).33 
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Figur 8: Energiförbrukning globalt. Källa: BP (2021).

Hur mycket koldioxid som krävs för den energi 
som används är en viktig faktor när det gäller att 
minska utsläppen. Den förnybara kapaciteten 
ökade år 2020 mest av all ny produktionskapacitet 
globalt då mer än 80 procent av all ny elkapacitet 
som tillkom var förnybar, varav sol och vind stod 
för 91 procent.34 Förnybara energikällor stod för 

32 Grafström, J. & Sandström, C. (2020).
33 BP (2021).
34 IRENA, (2021b). 
35 IEA, (2021b).
36 BP (2021).
37  Littlecott et al. (2021).
38 Storrow, B. (2020).
39 Eurostat (2021b).
40 Lenaerts, K., Tagliapietra, S., & Wolff, G. B. (2021). 

30 procent av den globala elproduktionen 2021, 
deras största andel sedan början av den industri-
ella revolutionen.35 Globalt konstruerades mer 
än 260 gigawatt (GW) förnybar energikapacitet 
2020, vilket översteg expansionen 2019 med nära 
50 procent. Förnybart utgör dock bara en liten del 
av den globala energikonsumtionen, vilket kan 
förändras om relativpriserna gör det.36 

I nuläget har 76 procent av alla kolkraftverk 
som planerats sedan 2015 avbrutits.37 Sedan juli 
2021 står Kina och fem ytterligare länder (Indien, 
Vietnam, Indonesien, Turkiet och Bangladesh) för 
över 82 procent av världens återstående planerade 
kolkraftverk. Resterande projekt är spridda över 
31 länder, varav 16 enbart planerar kolkraftverk. 
Det pågår en strukturomvandling av den globala 
elsektorn där allt fler länder börjar lämna kolkraf-
ten. Trenden bort från kol återspeglas i både ande-
len pensionerade befintliga kolkraftverk i OECD 
och EU samt kollapsen av den globala nyproduk-
tionen.

Den befintliga koldrivna energiproduktionen 
blir allt mindre konkurrenskraftig. Både i USA38 
och i Europa ökar listan på kolkraftverk som ska 
stängas eller vars nedläggningsdatum flyttas när-
mare nutid.39 Från 2019 till 2020 såg vi en kraftig, 
om än förmodligen Covid-19-driven, minskning 
av den globala energianvändningen av olja, kol 
och naturgas. 

När koldioxidintensiteten i energianvänd-
ningen går mot noll går även koldioxiden per 
BNP- enhet mot noll. Det är en stor förändring 
som krävs; nuvarande prognoser av den globala 
befolkningsstorleken och BNP per capita innebär 
att världen måste minska koldioxidutsläppen per 
enhet av BNP med i genomsnitt cirka 9 procent 
per år för att nå klimatmålen. Mellan 1990 och 
2016 minskade de globala utsläppen per enhet av 
BNP endast med 1,8 procent per år.40
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Figur 9: Genomsnittlig koldioxidintensitet per kWh i EU.  
Källa: European Environment Agency (2022). 

I Europa minskade andelen koldioxidutsläpp i 
elproduktionen under perioden 1990–2020 mest i 
Luxemburg (86 procent), Danmark (84 procent), 
Slovakien (78 procent) samt Malta och Frankrike 
(76 procent).41 Figur 9 visar att den genomsnitt-
liga koldioxidintensiteten har halverats sedan 
1990. Detta under en tidsperiod då vind- och 
solkraft var ekonomiskt olönsamma under större 
delen av tiden. Det är rimligt att anta att en mot-
svarande minskning kan gå snabbare i framtiden, 
då både energiproduktion och en stor del av ener-
gikonsumtion i exempelvis fordon kan bli koldi-
oxidfri. 

MILJÖ
Även miljön i stort blir bättre i takt med ökad 
ekonomisk tillväxt. Enligt miljöindexet Environ-
mental Performance Index (EPI) av Yale Center 
for Environmental Law & Policy har 124 av 180 
länder fått en förbättrad miljö de senaste tio åren, 
sett till 32 indikatorer som mäter olika aspekter 
av miljön och ekosystem.42 Ekonomiskt välstånd 
verkar göra det möjligt för länder att producera 
goda miljöresultat. Särskilt viktigt är detta för 
kategorier som gäller miljöhälsa. Den nödvändiga 
infrastrukturen för att på ett hållbart sätt tillhan-
dahålla rent dricksvatten, sanitet, minska luftför-
oreningar och kontrollera farligt avfall kräver en 
viss ekonomi.

Tabell 1 visar att Sverige, som ligger på åttonde 
plats i EPI:s ranking, har fått en förbättrad miljö 
det senaste decenniet. Av länderna på plats 45 och 

41 European Environment Agency, (2021a). 
42 Yale Center for Environmental Law & Policy.
43 Grafström, J., & Sandström, C. (2020).
44 Se ex. Proposition 1959:1; 1968:37; Proposition 1946:228
45 Andrews, R. N. (2010).

uppåt var det bara Japan som marginellt försäm-
rade sitt miljöutfall det senaste decenniet. Snitt-
förändringen av indexvärdet för de länder som var 
i den bästa fjärdedelen var +4,95 medan miljön i 
den sämsta fjärdedelen av länderna försämrades 
med i snitt -0,96 på den 100-gradiga skalan. 

Rank Land Poäng 10 års förändring
1 Danmark 82,5 7,3

2 Luxembourg 82,3 11,6

3 Schweiz 81,5 8,6

4 Stor britannien 81,3 9

5 Frankrike 80 5,8

6 Österrike 79,6 5,4

7 Finland 78,9 6

8 Sverige 78,7 5,3

9 Norge 77,7 7,6

10 Tyskland 77,2 1,2

11
Neder-
länderna 75,3 1,5

12 Japan 75,1 –0,5

13 Australien 74,9 5,5

14 Spanien 74,3 8,6

15 Belgien 73,3 2,1

16 Irland 72,8 2,9

17 Island 72,3 0,4

18 Slovenien 72 4,6

19 Nya Zeeland 71,3 1,8

20 Kanada 71 3,7

Tabell 1: Topp 20 länder i EPI.

Ett exempel på svenska förbättringar är minsk-
ningen av luftföroreningar. Av de 26 svenska 
luftföroreningar som Naturvårdsverket har kart-
lagt har 24 minskat i absoluta tal under perioden 
1990–2018. I genomsnitt har minskningen varit 
52 procent.43

Medvetenheten kring luftföroreningars nega-
tiva hälsoeffekter uppstod i Sverige under 1960- 
och 1970-talen.44 Intresset motiverades av nya 
forskningsrön, miljöolyckor och en växande mil-
jödebatt i andra länder, främst i USA och Stor-
britannien.45 Marknaden hade en till synes fram-
trädande roll i utfasningen av ozonnedbrytande 
ämnen i sprejprodukter, genom att konsumenter 
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reagerar på den nya forskningen och företagen 
anpassade sig till efterfrågan. Kväveoxidavgiften 
och svavelskatten bidrog till innovation på områ-
det och mer energieffektiva produktionsproces-
ser, vilket möjliggjorde utsläppsminskningar till 
låga kostnader.

I flera fall har utsläppsminskningarna varit 
kraftiga. I tabell 2 redovisas den absoluta föränd-
ringen av luftföroreningar i Sverige samt föränd-
ringen i relation till BNP. Exempelvis minskade 
utsläppen av bly till luft med 97 procent mellan 

46 Farrauto, R. J., Deeba, M., & Alerasool, S. (2019).

1990 och 2018. Minskningen i utsläpp av kolmo-
noxid, flyktiga organiska ämnen och kväveoxider 
under de senaste 30 åren kommer från transport-
sektorn, framför allt tack vare katalytisk avgasre-
ning.46 

Utsläppen av svaveldioxid har sjunkit med 80 
procent sedan 1990. Nedgången i användning av 
kol och eldningsolja tycks vara den främsta orsa-
ken. Totala utsläpp av fina partiklar minskade 
med 59 procent mellan 1990 och 2018. 

Luftföroreningar 1990–2018 Förändring av utsläpp (+/– %) Utsläpp per enhet av BNP (+/– %)
Kväveoxider (NOx) –54 –75
Flyktiga organiska ämnen –63 –80
Svaveldioxid (SO2) –83 –91
Ammoniak (NH3) –12 –52
PM2.5 –59 –78
PM10 –43 –69
TSP –32 –63
Kolmonoxid (CO) –69 –83
Bly (Pb) –97 –98
Kadmium (Cd) –79 –89
Kvicksilver (Hg) –74 –86
Arsenik (As) –86 –92
Krom (Cr) –74 –86
Koppar (Cu) –37 –66
Nickel (Ni) –75 –86
Selen (Se) +10 –41
Zink (Zn) –57 –77
Dioxin (g I-Teq) –65 –81
benso(a)pyren –64 –81
benso(b)fluoranten –61 –79
benso(k)fluoranten –71 –84
Indeno(1,2,3-cd)pyren –59 –78
PAH 1–4 –60 –78
HCB –83 –91
PCB  2 –45

Tabell 2: Utsläpp av luftföroreningar i Sverige 1990–2018. Utsläppen anges som procent av 1990 års nivåer. I kolumnen till höger 
har utsläppen ställts i relation till den 85-procentiga ökningen av BNP under perioden. Källa: SCB (2022).
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TEKNIKUTVECKLINGENS ROLL

47 Direct Energy. 
48 Bil Sweden, (2021).
49 Baumol, W.J. (2002).
50 Dechezleprêtre, A., & Kruse, T. (2018).
51 Lindbeck A. (1974). s. 472.

När en gammal teknologi blir dyrare eller sämre 
än en ny fasas den gamla ut. Det finns föga intresse 
för att betala för något som är sämre eller dyrare. 
När det gamla faller bort faller även infrastruktu-
ren kring den gamla produkten, vilket ytterligare 
påskyndar utfasningen. 

Konsumtionen av elektronik kräver i dag en 
bråkdel av materialet och energin jämfört med 
vad den krävde på 90-talet. Hemelektronik som 
tidigare vägde hundratals kilo ryms i dag i mobil-
telefonen du har i jeansfickan – och den förbrukar 
dessutom mindre energi. Energiförbrukningen 
i både kylskåp och glödlampor har minskat med 
uppemot 80 procent sedan 1990.47 En bil kan åka 
dubbelt så långt på samma mängd bensin (om 
den ens använder bensin). De nya personbilar 
som såldes i Sverige 2020 släpper ut 23 procent 
mindre koldioxid än de fordon som nyregistrera-
des 2019, och renodlade bensin- och dieselbilar 
tappar snabbt marknadsandelar till el- och ladd-
hybrider.48 

Satsningar på teknik och minskat resursut-
nyttjande är en nödvändighet för företag som vill 
hålla jämna steg med sina konkurrenter.49 Bättre 
miljöprestanda kan både leda till ökade intäkter 
och minskade kostnader. Det kan handla om såväl 
minskade energi- och materialkostnader som 
minskade kapitalkostnader och minskade arbets-
kostnader. Enklare uttryckt: Varje gram företaget 
Coca-Cola kan skala bort från sina aluminium-
burkar ger miljontals dollar i vinst. Övergången 
till de långsmala burkarna har sparat 0,7 gram alu-
minium per burk. Det låter inte mycket men alu-
minium är väldigt energikrävande att producera 
och en reduktion av användandet är energi som 
inte används och koldioxid som inte släpps ut.

Det har generellt funnits en positiv och sta-
tistiskt signifikant korrelation mellan ekonomisk 

prestanda och miljöprestanda. Företag som sänker 
sina material- och energikostnader har bättre eko-
nomisk prestanda och samtidigt lägre utsläpp. 
Grönare företag kan locka mer produktiva medar-
betare och står inför mindre kapitalkostnader, och 
införandet av gröna produkter ökar företagens 
lönsamhet.50 

Nationalekonomen Assar Lindbeck diskute-
rade i artikeln ”Den ovissa framtiden – en studie i 
anpassningsmekanismer” (1974) frågan om miljö 
och ekonomisk tillväxt: 

…varken tillgången på mineral, energi eller 
andra produktionsfaktorer eller existensen av 
lokala externa effekter, såsom ”vanliga” förore-
ningar kan väntas bli särskilt svårlösta problem 
i framtiden.51

Enligt Lindbeck skulle inte tillgång till produk-
tionsfaktorer vara ett problem i framtiden. Pris-
mekanismen medför en naturlig hushållning med 
resurser. Om en tillgång är på väg att ta slut går 
priset upp, vilket innebär att färre kommer att 
ta resursen i anspråk samtidigt som det blir mer 
lukrativt att söka efter och utveckla substitut. Lär-
domen för dagens försök att reducera koldioxidut-
släppen är att även om sjunkande priser inte alltid 
ökar efterfrågan, som i exemplet med LED-lam-
porna, medför stigande priser en hushållnings-
effekt. Över tid, speciellt när incitament funnits, 
har produkter på marknaden blivit snålare när det 
gäller resursanvändning.

Planetens stora problem är att teknologin 
som ska få utsläppen till noll inte redan finns på 
plats till låga priser. Det innebär inte att framsteg 
saknas; exempelvis utvecklas elproduktionen så 
att till och med vintriga Sverige börjar närma sig 
att vara en utmärkt plats för solenergi, vars effekt 
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häromåret byggdes ut med motsvarande en av 
de nedlagda reaktorerna i Barsebäck.52 I nuläget 
faller priserna på förnybar energi samtidigt som 
priserna för kolbaserad energi stagnerar.53 I EU 
går priserna inom utsläppshandeln snabbt uppåt 
vilket bidrar till att konkurrera ut den kolbaserade 
energin.54 Kostnaderna för litiumjonbatterier, 
solceller och vindkraft har under den senaste tio-
årsperioden minskat med över 10 procent per år.55

EXEMPEL 1: BILAR OCH TRANSPORTER
Möjligheten att transportera sig är en av de vikti-
gaste förändringarna i mänsklighetens historia. I 
dag har fler än någonsin tillgång till överkomliga 
transportmedel. Samtidigt är transporter fortfa-
rande en stor utsläppskälla i Sverige, men mins-
kande – trots att fler bilar än någonsin rullar på 
vägarna. 

Utsläppen från inrikes transporter (omfattar 
järnväg, mopeder och motorcyklar, militär trans-

52 Lundin, K. (2021).
53 IRENA (2021b).
54 Financial times, (2021).
55 Kavlak, G., McNerney, J., & Trancik, J. E. (2018). Samt för en sammanställning se Grafström, J., Lindeberg Goñi, M., & Korpi, M. (2019). Koldiox-

idinfångning direkt ur luften, dyrt idag – billigt i framtiden?.
56 Naturvårdsverket, (2021).
57 Ibid.

port, bussar, flyg, sjöfart, lätta och tunga lastbilar 
samt bilar) står för cirka 32 procent av Sveriges 
utsläpp. Inom sektorn hade utsläppen minskat 
med 17,5 procent 2019 jämfört med år 1990 (figur 
10). En majoritet av transportsektorns utsläpp 
kommer från vägtrafiken. Dominerar gör utsläp-
pen från personbilar och tunga fordon. Mellan 
1990 till 2020 har utsläppen från personbilar 
minskat med 27 procent (delvis covidrelaterat).56
Faktorer som påverkar utsläppen från trafiken 
är det totala trafikanvändandet, bränsletyperna 
som används och fordonens energieffektivitet. 
Ökningen av biodrivmedel och mer energieffek-
tiva fordon har medfört en reduktion av utsläp-
pen. Emellertid har resandet ökat, vilket har gjort 
utsläppsminskningen mindre än vad den annars 
hade varit. Utsläppen 2020 uppgick till 15 miljo-
ner ton koldioxidekvivalenter.57 
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Figur 10: Koldioxidutsläpp (miljoner ton) inom inrikes transporter. Källa: Naturvårdsverket (2021).
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Figur 11: Koldioxidutsläpp (mljoner ton) inrikes transporter: Bilar och totala. Källa: Naturvårdsverket (2021).

58 Energimyndigheten, (2016).
59 Trafikverket, (2020).
60 Mobility Sweden (2022)

Energieffektiviseringen av fordonsflottan fortgår 
då äldre fordon ersatts med nya, bränslesnålare 
bilar.58 Den genomsnittliga livslängden på per-
sonbilar i Sverige är cirka 17 år. Gamla bilar släp-
per ut mer; exempelvis släpper bilar från 2003 i 
genomsnitt ut 198 g/km. Nya personbilar släppte 
under 2019 ut 120 g/km.59 Koldioxidutsläppen 
från personbilsflottan som helhet (gamla och 
nya) sjönk från 149 g/km (6,0 l/100km) 2018 till 
146 g/km (5,9 l/100km) 2019.
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Figur 12: Bränsleanvändning (liter per 100 kilometer) för 
bensin- och dieselbilar. Källa: Naturvårdsverket (2018). 

Det finns en reell möjlighet att elbilarna tar över 
först Europa och sedan USA, samtidigt som utflö-
det av fossildrivna bilar stryps till resten av värl-
den. Som det ser ut nu går stora delar av trans-
portsektorn mot att byta ut fossila bränslen mot 
el. I Sverige har andelen nya elbilar och laddhybri-
der stigit rejält på kort tid. I september 2022 var 
55 procent av alla nyregistrerade bilar laddbara.60 

Med tanke på hur snabbt marknadsandelar 
tas av eldrivna bilar finns det anledning att tro att 
förbränningsbilen kommer att gå samma öde till 
mötes som tjock-tv:n åren efter att den platta tv:n 
kom. 
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EXEMPEL 2: MINDRE OCH MINDRE 
AMERIKANSKT E-AVFALL
Det finns ett svartvitt foto av ett fyra megabytes 
minneskort som lastas på ett flygplan med hjälp 
av en gaffeltruck. För några decennier sedan kos-
tade fyra megabyte tiotusentals dollar. I dag kan 
du få usb-stickor med 1 000 till 10 000 gånger mer 
minne, som väger mindre än en tusendel, som gra-
tisreklam för ett företag. För att bli bättre behöver 
en produkt inte bli större eller dyrare.

Delar av vår konsumtion håller på att avmate-
rialiseras. Ett exempel på detta som får stor påver-
kan på utsläppen är att amerikanerna har minskat 
både antalet enheter och vikten per enhet när det 
kommer till elektronik. Den mindre materialan-
vändningen innebär mindre utsläpp av koldioxid.

Ibland sägs det att ökad tillväxt bara leder till 
mer konsumtion av prylar. I en studie från 2020 
undersöktes elektroniskt avfall (e-avfall) i USA 
med hjälp av materialflöden och data om pro-
duktförsäljning och materialkomposition.61 Stu-
dien undersökte materialinnehållet i de 20 mest 
sålda produkterna inom en rad produktkategorier 
använda av ett representativt amerikanskt hushåll 
från 1980 till 2018, däribland tv-apparater, bild-
skärmar, datorer och mobila enheter. Produk-
terna valdes för att representera det typiska pro-

61 Althaf, S., Babbitt, C. W., & Chen, R. (2021). 

duktekosystemet som ägs av amerikanska hushåll 
och ofta omfattas av e-avfallsregler i amerikanska 
delstater. 

Oron för en ökad mängd e-avfall är inte orim-
lig då digitaliseringen av samhället går snabbt 
och tiden det tar innan en produkt blir omodern 
ibland känns obefintlig. Även om det är intuitivt 
att förvänta sig att e-avfall kommer att öka i takt 
med digitaliseringen, både för att prylarna blir fler 
och för att nya produkter ersätter dem allt snabb-
are, leder i själva verket fler enheter inte till mer 
e-avfall. Det kunde krävas två eller tre personer 
för att flytta en gammal tjock-tv genom en villa 
utan att riskera att tappa den; i dag hänger tv-ap-
parater på väggar av gipsskivor. Skillnaden i mate-
rialåtgång per enhet är tydlig.

Tidsserierna speglar en dematerialisering av 
de amerikanska hushållens konsumentelektronik. 
Tidigare köpte konsumenter färre produkter än  
i dag (figur 14), men tekniken var stor och tung 
(figur 13). Trenden vände efter övergången till 
digitala displayenheter, som helt ersatte CRT- 
skärmar. Den observerade nedgången i antalet ton 
importerad elektronik tillskrivs huvud sakligen 
utbyte av tunga CRT-skärmar mot lättare LCD- 
och LED-teknik, vilket resulterade i cirka 75 pro-
cent mindre vikt per produkt. Även det totala 
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antalet enheter har dock minskat sedan 2010-
talets början, till stor del på grund att fler funk-
tioner ryms i samma enhet. Exempelvis ersatte 
smarta mobiltelefoner produkter som konsumen-
ter skulle ha ägt separat tidigare, som mp3-spelare 
eller digitalkameror.

NEGATIVA UTSLÄPP BEHÖVS
Att energiproduktion och transporter rör sig mot 
nollutsläpp är positivt, men det räcker inte. Vi 
behöver negativa utsläpp, alltså teknologi som 
aktivt minskar mängden koldioxid i atmosfären. 
Det kräver ytterligare teknologisprång.62 

Negativa utsläpp handlar om att fånga in 
koldioxid, något som är med i många av IPCC:s 
scenarier för att klara av att begränsa uppvärm-
ningen.63 Detta görs i dag genom att samla in kol-
dioxid som sedan komprimeras till flytande form 
och transporteras för långtidslagring under jord. 
Koldioxiden samlas ofta in direkt vid förbränning 
(Carbon Capture and Storage) för att förhindra 
nya utsläpp. 

62 Gasser, T., Guivarch, C., Tachiiri, K., Jones, C. D., & Ciais, P. (2015).
63 Hilaire, J., Minx, J. C., Callaghan, M. W., Edmonds, J., Luderer, G., Nemet, G. F., & del Mar Zamora, M. (2019). 
64 Grafström, J., Lindeberg Goñi, M., & Korpi, M. (2019).

CCS innebär en möjlighet att reducera utsläpp 
från redan etablerad och installerad fossil verk-
samhet, och innebär därmed potentiellt undvi-
kande av kostnader för att ersätta densamma. En 
nackdel är dock att traditionell CCS fångar utsläpp 
vid utsläppskällan, det vill säga där de produceras, 
vilket inte hjälper till att minska koncentrationen 
av den koldioxid som redan är i atmosfären. 

Ett alternativ till CCS är så kallad Direct Air 
Capture (DAC), där koldioxiden fångas direkt ur 
luften. På så vis reduceras den koldioxid som redan 
finns i atmosfären, vilket innebär minusutsläpp.64

Ett ytterligare alternativ är att bränna biorå-
varor för energi och odla upp nya bioråvaror som 
binder koldioxiden på nytt. Bio-CCS sker genom 
att koldioxid avskiljs från bioenergikraftverk 
och lagras permanent genom de CCS-metoder 
som beskrivs ovan. I och med att bioenergin var 
utsläppsneutral från början åstadkommer man 
negativa utsläpp genom att kombinera den med 
CCS. Enkelt uttryckt tar man biomassa som 
innehåller koldioxid, exempelvis träd eller rest-
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produkter från skogsindustrin, och bränner dessa 
för att få energi. Koldioxiden fångas upp och pla-
ceras under jord och den nya skog som planteras 
binder ny koldioxid.

Teknologin bakom negativa utsläpp är inte ny. 
Den har krävts för att astronauter ska kunna över-
leva i rymdskepp och personer i ubåtar. Men det 
har inte, förrän nyligen, funnits några incitament 
att skala upp teknologin. Många företag arbetar 
redan med negativa utsläppstekniker, som för när-
varande är under utveckling eller i tidig småskalig 

65 IEA, (2021b).

implementering.65 Politiken skulle dock kunna 
göra mer för att skapa en marknad för negativa 
utsläpp. 

Anledningen till att vi behöver olika former 
av koldioxidinfångning är att världen kommer att 
vara beroende av olja och gas under flera år fram-
över. Att världens oljeberoende skulle avstanna 
i närtid är orealistiskt. Att fånga den enorma 
mängd koldioxid som behövs kommer att vara 
2000-talets stora industriprojekt. 
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SLUTSATSER

66 Dahmén, E. (1968).
67 Ambec, S., & Lanoie, P. (2008).

För att leva upp till Parisavtalet måste de globala 
växthusgasutsläppen snabbt minska. Även om de 
globala utsläppen fortsatt ligger på höga nivåer, 
har växthusgasutsläpp från utvecklade ekonomier 
som EU och USA sjunkit trots fortsatt ekonomisk 
tillväxt. Detta är tack vare att teknikutvecklingen i 
många ekonomier har bidragit till en kraftig ned-
gång i priserna på förnybar energiteknik, vilket 
har förbättrat de ekonomiska förutsättningarna 
för att snabbt minska koldioxidutsläppen globalt.

För strax över ett decennium sedan rullade 
den första Teslan ut i Kalifornien ungefär samti-
digt som Steve Jobs presenterade Apples telefon-
satsning. Elbilen var misstrodd, men nybilsför-
säljningen i Sverige är nu runt 50 procent el- och 
hybridbilar och i Norge är siffran 83 procent. 
Frågan är inte om det kommer att ta ytterligare 
tolv år innan Sverige når Norges nivå av elbilar 
utan om vi inom fem år kan räkna andelen bensin-
bilar på en eller två händer.

Min bedömning är att Sveriges framgång när 
det gäller koldioxidutsläpp är resultatet av ett 
samspel mellan tuffare miljölagstiftning, teknik-
utveckling och marknadskrafter. Politiken har satt 
ramar och i vissa fall infört regelrätta förbud (som 
freoner och bly i bensin). Näringslivet har svarat 
med effektiviseringar och ofta varit redo redan 
innan någon lagstiftning kom på plats. 

Det finns ingen rationell anledning för före-
tag att använda mer resurser än nödvändigt. Inte 
heller vill konsumenter betala för slöseri. Om ett 
pris sätts på miljön blir det företagsekonomiskt 
rationellt att vara miljövänlig.66 Det finns flera 
sätt på vilka ett företags miljöprestanda kan leda 
till bättre ekonomiska resultat. Vinsterna kan ske 
antingen genom ökade priser eller minskade pro-
duktionskostnader.67 

Det grundläggande skälet till att det är möjligt 
att frikoppla utsläpp och ekonomisk tillväxt är att 
alltmer av vår ekonomiska produktion och aktivi-
tet inte längre kommer från saker som är väldigt 
energikrävande, såsom delar av tjänstesektorn. 
Sverige, USA och Europa kombinerar växande 
ekonomier och fallande koldioxidutsläpp. Alltså 
kan resten av världen göra det också, med hjälp av 
teknologier som snabbt förbättras.

Det finns fortfarande många innovationer 
kvar att göra för att först stoppa och sedan städa 
upp koldioxidutsläppen. Det viktiga att komma 
ihåg är att det är möjligt. Lägg klimatångesten på 
hyllan och sök till ingenjörsprogrammet i stället.
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APPENDIX

Tabell 3: Procentuell förändring för koldioxidutstläpp och BNP i 
EU27 1990–2019. Källa: European Environment Agency (2021b) 
och Världsbanken (2022).

Koldioxidutsläpp, % BNP, %
Estland* –67 164
Lettland* –61 149
Litauen* –61 169
Rumänien –59 88
Slovakien* –45 145
Bulgarien –45 49
Danmark –43 66
Tjeckien –39 79
Ungern –33 85
Tyskland –32 54
Malta –31 81
Sverige –29 86
Finland –25 64
Italien –23 23
Kroatien* –23 70
Grekland –21 29
Frankrike –18 58
Luxemburg –18 167
Belgien –17 69
Polen –15 192
Slovenien* –7 90
Nederländerna –6 288
Portugal 5 53
Spanien 9 80
Österrike 9 72
Irland 13 360
Cypern 58 150

*  Några länder bildades eller blev självständiga efter 1990. För Estland, 
Lettland, Litauen, Kroatien, Slovenien och Slovakien är BNP datan för 
1995.
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