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INLÄGG 

Tillväxt och hållbar ut-
veckling i Sverige – fick 
Lindbeck (1974) rätt?

jonas grafström, rasmus 
paulson, christian sand-
ström och axel wieslander

Frågan om samspelet mellan tillväxt 
och hållbar utveckling tar stor plats i 
den offentliga debatten och inom aka-
demin. Diskussionen handlar ofta om 
huruvida det är möjligt att kombinera 
ekonomisk tillväxt med minskad miljö-
påverkan. 2019 släppte MIT-forskaren 
Andrew McAfee boken More from Less 
som beskriver hur USA:s ekonomi har 
genomgått en dematerialisering och 
minskat sin miljöpåverkan, parallellt 
med en växande BNP. De tidigare för-
utsägelserna från 1960-talet, att världen 
skulle få slut på naturresurser med rela-
terade samhällsproblem som följd har, 
enligt McAfee, därmed inte slagit in (se 
exempelvis Ehrlich 1968). McAfees ar-
gumentation liknar i flera avseenden de 
resonemang som fördes av Assar Lind-
beck i Ekonomisk Debatt år 1974.

Grafström m fl (2020) genomförde 
en liknande studie med fokus på Sverige 
för att undersöka om en motsvarande 
utveckling även har skett här. I den här 
artikeln sammanfattar vi några av de 
viktigaste förändringarna gällande den 
miljömässiga hållbarheten hos svensk 
ekonomisk tillväxt de senaste decen-
nierna. Vi börjar med en kort teorige-
nomgång, därefter presenteras data över 
bl a koldioxidutsläpp, resursförbruk-
ning och luftföroreningar. Dessa resul-
tat diskuteras sedan i korthet varpå vi 
ger en sammanfattande slutsats.

Miljöförstöring som externalitet
Ekonomisk teori betraktar miljöför-
störing som en bieffekt av produktion i 
verksamheter där det uppstår kostnader 
som inte speglas i marknadspriset för 

slutvaran. Det blir en tredje part som 
drabbas av konsekvenserna, vilket kan 
definieras som en negativ externalitet. I 
ett sådant scenario blir det rationellt att 
bedriva förorenande produktion (trots 
negativa hälsoeffekter för individer) och 
överutnyttja naturresurser, med miljö-
förstöring som en logisk konsekvens.

Kan ekonomisk tillväxt endast ske 
på bekostnad av miljön och vid för-
brukning av naturresurser? Redan 1956 
konstaterades det att blott 15 procent 
av tillväxten i den amerikanska ekono-
min mellan 1870–1950 kunde härledas 
till större naturresursförbrukning (Ab-
ramowitz 1956). Resterande 85 procent 
kunde i stället kopplas till olika former 
av produktivitetsförbättringar. Liknan-
de resultat har även framförts av nobel-
pristagare som Robert Solow (1957) och 
2018 års pristagare Paul Romer (1990).

Faktorer som leder till hållbar tillväxt
Det finns med andra ord flera faktorer 
som bidrar till att ekonomisk tillväxt 
sker genom en effektivare resursanvänd-
ning. Effektiviseringar som görs för att 
minska resursåtgången kan ge konkur-
rensfördelar för företag. Enligt William 
Baumol (2002) är satsningar på teknik 
och minskat resursutnyttjande en nöd-
vändighet för företag som behöver hålla 
jämna steg med sina konkurrenter. Ut-
vecklingen av ny teknik möjliggör ökat 
välstånd med samma miljöpåverkan, al-
ternativt kan nuvarande välståndsnivå-
er bevaras med minskad miljöpåverkan 
(Del Río 2004). 

För att minska efterfrågan på va-
ror med hög miljöpåverkan kan riktade 
skatter eller regleringar införas. Regel-
rätta förbud kan vid effektiv tillämpning 
eliminera förekomsten av miljöfarliga 
aktiviteter helt. Om kostnaden för mil-
jöförstöring inkorporeras i produktions-
kalkyler (t ex genom skatter eller att före-
tag behöver köpa utsläppsrätter) blir det 
också rationellt att beakta miljöeffekter 
vid ekonomiska beslut. Om negativ in-
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verkan på miljön beläggs med en kostnad 
skulle överanvändningen av naturresur-
ser minska (Dahmén 1968). Lindbeck 
(1974, s. 472) skrev: ”varken tillgången 
på mineral, energi eller andra produk-
tionsfaktorer eller existensen av lokala 
externa effekter, såsom ”vanliga” föro-
reningar kan väntas bli särskilt svårlösa 
problem i framtiden”. Orsaken till detta 
var enligt Lindbeck att i de fall mark-
nadsmekanismer existerar kommer det 
att ske en hushållning med resurserna via 
prisbildning. Vidare är externa effekter 
på lokal och nationell nivå relativt enkla 
att hantera enligt Lindbeck. Problem 
kan istället uppkomma i de fall då det 
antingen saknas fungerande marknader 
eller där ett problem är globalt.

Hur har utvecklingen av resursför-
brukningen och utsläpp av miljögifter 
sett ut i Sverige under de senaste decen-
nierna? Intressanta trender inkluderar 
konsumtionen av naturresurser såsom 
drivmedel, generell materialkonsum-
tion, användning av mark och vatten 
samt utsläpp av koldioxid och andra mil-
jögifter.

Koldioxid och drivmedel
Figur 1 visar att BNP ökade med ca 90 
procent i Sverige mellan 1990 och 2018 

medan koldioxidutsläppen minskade 
med 27 procent (SCB 2019a) Om man 
inkluderar utsläpp i utlandet som kan 
härledas till konsumtion i Sverige har ut-
släppen minskat med tio procent under 
perioden 2008–17 (Naturvårdsverket 
2019a).

 Förbrukningen av oljeproduk-
ter som drivmedel har minskat sedan 
1970-talet, främst drivet av att vissa ty-
per av eldningsolja fasats ut. Den totala 
mängden drivmedel som används till 
fordonstrafik har däremot ökat då anta-
let fordon har gått upp (Energimyndig-
heten 2018).

Mellan 1990 och 2018 ökade antalet 
registrerade personbilar med 34 procent 
och bränsleförbrukningen med 18 pro-
cent, ändå minskade koldioxidutsläppen 
från personbilar med 21 procent (SCB 
2020; Naturvårdsverket 2019b). Detta 
talar både för bränsleeffektivisering och  
en övergång till mindre koldioxidin-
tensiva drivmedel. Nyare modeller är 
betydligt bränslesnålare än de äldre och 
de nyare bilarnas inträde har gjort att ge-
nomsnittsbränsleförbrukningen per mil 
har sjunkit från 1,0 till 0,5 (Naturvårds-
verket 2020a). Förnyandet av fordons-
flottan är den huvudsakliga förklaringen 
till bränsleeffektiviseringen. En annan 

Figur 1
Total BNP miljarder 
kr, koldioxidutsläpp 
tusen ton

Källa: Naturvårdsverket och SCB.
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bidragande faktor till lägre koldioxidut-
släpp är att biobränsle blandas in i driv-
medel.

Utsläppen från flyget har dock ökat 
med 47 procent sedan 1990 och hela ök-
ningen kan härledas till internationellt 
resande (Kamb och Larsson 2019). 2018 
var det dubbelt så många utrikesresor 
som 1990 (1,1 respektive 0,47 per per-
son) (sverigesmiljomal.se). Utsläppen 
från inrikesflyget har däremot fallit med 
ca 13 procent sedan 1990. Trots att anta-
let resor per person och år har minskat 
(från 0,47 till 0,37) är det totala antalet 
inrikesresor detsamma nu som 1990, 
vilket förklaras av befolkningsökningen. 

Vatten
Vattenanvändningen har minskat i ab-
soluta tal sedan 1990-talet och ligger 
i dag på 140 liter per person och dag, 
med de tydligaste minskningarna inom 
jordbruk (24 procent) och industri (14 
procent). Nedgången har skett samti-
digt som produktionen i dessa sektorer 
ökat. I hushållen har användningen av 
vatten per capita minskat med 15 pro-
cent sedan 1990 (SCB 2017).

Generell resursåtgång
Sverige är ett land rikt på naturresurser 
med en omfattande gruvindustri och 
skogsmark, vilket leder till en relativt hög 
råmaterialkonsumtion. Kon sumtionen 
av råmaterial per person har ökat på 
senare år till 22,5 ton 2015 jämfört med 
19,5 ton 2000 (SCB 2016). Den totala re-
sursåtgången ökade med över 30 procent 
mellan 1998 och 2017. Resursprodukti-
viteten (BNP/materialkonsum tion) har 
samtidigt ökat med ca 20 procent under 
samma tidsperiod. Detta innebär att vi 
får ut 20 procent mer BNP per materi-
alenhet jämfört med 1998 (SCB 2019c). 
Resursproduktiviteten påverkas däre-
mot också av förändrade handelsmöns-
ter, eftersom måttet inte tar hänsyn till 
huruvida insatsvaror har importerats el-
ler exporterats. Måttet är med andra ord 

inte tillfredsställande men indikerar lik-
väl att tillväxt har skett i Sverige utan att 
mer resurser tas i anspråk.

Föroreningar
Luftföroreningarna i Sverige har mins-
kat avsevärt (Naturvårdsverket 2020b). 
Sedan 1990 syns fall på uppemot 80 
procent i flera kategorier. Överlag har 
24 av 26 luftföroreningar som Natur-
vårdsverket publicerar data för minskat 
i absoluta tal sedan 1990. Den största 
procentuella nedgången skedde i utsläp-
pen av bly, som sjunkit med 95 procent 
men även svaveldioxid har uppvisat en 
kraftig minskning på 80 procent sedan 
1990 (se figur 2 och 3).

Markanvändning
Användandet av jordbruksmark har 
minskat sedan 1950-talet medan pro-
duktiviteten ökat. I genomsnitt är skör-
den 47 procent större per hektar 2017 
jämfört med 1965 (SCB 2019d). Jord-
bruket producerar alltså mer i absoluta 
mått trots att mindre åkermark används. 
Även betesmarkerna har minskat sedan 
1950-talet, även om det har skett en 
uppgång sedan den lägsta punkten på 
1990-talet (SCB 2018). Från skogsmar-
ker utvinner man nu mer trä än tidigare, 
med 30 procent högre produktion 2018 
jämfört med 1998 trots att skogsarealen 
ligger på i stort sett samma nivå som 
tidigare (ökat 2,2 procent över 52 år) 
(Skogsstyrelsen 2019).

 
Diskussion
Den samlade bilden som framträder är 
att vi får ut mer från mindre resurser 
och att luftföroreningarna dessutom 
har gått ner. Att vi verkar kunna skapa 
mer välstånd utan att öka trycket på 
miljön i samma utsträckning är positivt. 
En kombination av drivkrafter ligger 
bakom den här utvecklingen och det är 
i praktiken svårt att avgöra vilken faktor 
som har bidragit mest i de olika fallen.

Till att börja med har regelrätta 
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förbud införts, som i fallet med bly där 
utsläppen minskat med 95 procent. Be-
skattning kan också påverka både pro-
duktion och efterfrågan för miljöfarliga 
medel, vilket varit fallet med svaveldi-
oxid, som minskade med 80 procent 
under perioden. Det går även att skapa 
marknader för utsläppsrätter som är fal-
let för koldioxid (dessutom belagd med 
en skatt).

Vidare kan lagstiftning ge incita-
ment för ökad teknologisk utveckling. 
Fenomenet har fått namnet Porterhypo-
tesen och innebär att miljölagstiftning 
kan påverka innovationstakten positivt, 

vilket medför att företagens konkur-
renskraft ökar (Porter och Van der Lin-
de 1995). De kostnader som då uppstår i 
relation till olika miljökrav kan därmed 
helt eller delvis kompenseras med inno-
vationer. Det finns också exempel på när 
teknologiska framsteg har skett innan 
miljökrav införts och möjliggjort en 
mjuk övergång till hårdare reglering, då 
marknaden redan har anpassat sig. 

Satsningar på innovation och teknik 
har stora positiva effekter. En förbättrad 
produktionsprocess leder till effektivi-
sering vid användning av naturresurser. 
Till exempel uppskattade Wiser och 

Figur 2
Luftföroreningar, 
index 

Källa: Naturvårdsverket (Hämtat från SCB-statistikdatabasen).

Figur 3
Luftföroreningar, 
index 

Källa: Naturvårdsverket (Hämtat från SCB-statistikdatabasen).

0

20

40

60

80

100

120

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

FFiigguurr  2200  LLuuffttfföörroorreenniinnggaarr,,  iinnddeexx..  KKäällllaa::  NNaattuurrvvåårrddssvveerrkkeett  

Kväveoxider (NOx) (t) Flyktiga organiska ämnen (t) Svaveldioxid (SO2) (t)

Ammoniak (NH3) (t) PM2.5 (t) PM10 (t)

TSP (t) Kolmonoxid (CO) (t)

0

20

40

60

80

100

120

140

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

FFiigguurr  2211  LLuuffttfföörroorreenniinnggaarr,,  iinnddeexx..  KKäällllaa::  NNaattuurrvvåårrddssvveerrkkeett..

Bly (Pb) (kg) Kadmium (Cd) (kg) Kvicksilver (Hg) (kg)
Arsenik (As) (kg) Krom (Cr) (kg) Koppar (Cu) (kg)

Nickel (Ni) (kg) Selen (Se) (kg) Zink (Zn) (kg)



forum  68

e
k
o
n
o
m

is
k
d
e
b
a
tt

Millstein (2020) att samhällets netto-
vinster av statliga satsningar på vind-
kraft i USA uppgick till tio gånger mer 
än det investerade beloppet. 

Vikten av utveckling är särskilt tyd-
lig i fallet med förbrukning av naturre-
surser. När mer trävirke kan utvinnas 
från samma skogsmarksareal behöver 
inte ytterligare natur belastas. För att 
helt frikoppla tillväxt från utnyttjande 
av naturresurser måste dock resurspro-
duktiviteten öka mer. Eftersom värl-
dens befolkning förväntas öka med två 
miljarder människor till 2050 blir det 
allt viktigare att minska utnyttjandet 
och kostnaderna associerade med för-
brukningen av naturresurser

Slutsats
Vi kan konstatera att stora delar av Assar 
Lindbecks resonemang från 1974 stäm-
mer väl in på hur samspelet mellan till-
växt och hållbarhet har utvecklats i Sve-
rige. I de fall där marknader har existerat 
eller skapats har det skett en hushållning 
med resurserna och politiken har fung-
erat mer effektivt för att lösa miljöpro-
blem som är mer lokala eller nationella. 
Likt McAfee fann för USA finns det 
positiva nyheter för miljöutvecklingen i 
Sverige, där det exempelvis har skett im-
ponerande minskningar i utsläppen av 
miljögifter de senaste 25 åren. Det ver-
kar som att en kombination av miljölag-
stiftning och teknologiska framsteg har 
förbättrat miljön samtidigt som vi upp-
levt ekonomisk tillväxt. Vi är långt ifrån 
den verklighet som 1970-talets dome-
dagsprofeter förutspådde. Förändring 
är inte bara möjligt utan har också skett, 
vilket är viktigt att uppmärksamma.
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