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Abstract 
The background to this master thesis is that the activities linked to the global economy and its growth has created a 

situation that currently does not uphold the ecological dimension of sustainability. Solutions to reduce the 

environmental impact of today while economic growth occurs has been criticized and instead economies with low 

or no growth have been proposed. With this in mind, the research project Beyond GDP growth have started. The 

master thesis is carried out for economic models which is one of the work packages within the project. 

The aim of the master thesis is partly to investigate the issue of sustainability with continued GDP growth to 

determine whether a possible conflict between economic and ecological sustainability exists. The objective is also 

to simulate a neoclassical equilibrium model for the Swedish economy to study its responses for different growth 

scenarios (growth, zero growth and negative growth. The parameters GDP, consumption, investment, amount of 

capital and amount of hours worked are studied. The idea is that the identification of a possible conflict between 

ecological and economic sustainability, combined with the analysis of the equilibrium model can be used to 

determine how economic models that take into account both the ecological and the economic dimension of 

sustainability could be designed. 

Whether a conflict between the economical and the ecological dimensions of sustainability exists is investigated 

with the help of a literature review. Furthermore, the neoclassical equilibrium model is not developed from scratch. 

Instead an already finished equilibrium model of the Finnish economy is used, which is then developed after 

prerequisites in the Swedish data. The model is then simulated in the time period 1990-2035 with scenarios for 

growth, zero growth and negative growth. Furthermore, a scenario of zero growth in which working hours are 

gradually decreases is simulated. 

The literature review indicates that a potential conflict between the ecological and the economical dimension of 

sustainability exist. The simulations of the neoclassical equilibrium model provides reliable results for the 

parameters GDP, consumption and amount of hours worked. The model's major weakness, however, is investments 

that differs in comparison with the data, which is probably the reason that minor deviations also occurs for amount 

of capital. 

The equilibrium model and the literature review are then discussed and the conclusion is made that the biggest 

weakness of the neoclassical equilibrium model is that it does not take into account natural resources (including 

energy) as a production function nor how pollutants affect them. A proposal which in turn is drawn up based on the 

conclusions is to update economic models (e.g. the equilibrium model) to include natural resources as a production 

factor so that the models also take into account the ecological dimension of sustainability. The result of such a 

model could then be used to communicate an optimal level of GDP and create consensus among economists, 

environmental scientists and policy makers about how a potential conflict between economic and ecological 

sustainability can be managed. 

  



Sammanfattning 
Bakgrunden till examensarbetet är att aktiviteter kopplat till den globala ekonomin samt tillväxt av denna har 

skapat en situation som i dagsläget inte uppfyller den ekologiska dimensionen av hållbarhet. Lösningar för att 

minska den miljöpåverkan som sker idag samtidigt som ekonomisk tillväxt sker har kritiserats och istället föreslås 

ekonomier med låg eller ingen tillväxt. Med bakgrund till detta har forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt startat 

och examensarbetet genomförs hos ekonomiska modeller som är ett av projektets arbetspaket.   

Syftet med examensarbetet är dels att utreda hur en eventuell hållbarhetsproblematik med en fortsatt BNP-tillväxt 

ser ut för att avgöra om en konflikt mellan ekonomisk och ekologisk hållbarhet existerar. Syftet går också ut på att 

simulera en neoklassisk jämviktsmodell för att studera hur en sådan reagerar för olika tillväxtscenarier (tillväxt, 

nolltillväxt och negativ tillväxt). För att avgöra detta studeras parametrarna BNP, konsumtion, investeringar, mängd 

kapital och mängd arbetade timmar. Tanken är att kartläggningen av en eventuell konflikt mellan ekologisk och 

ekonomisk hållbarhet i kombination med analysen av jämviktsmodellen ska kunna användas för att avgöra hur 

ekonomiska modeller som tar hänsyn till både den ekologiska och den ekonomiska dimensionen av hållbarhet ska 

kunna utformas 

Huruvida en konflikt mellan den ekonomiska och ekologiska dimensionen av hållbarhet existerar utreds med hjälp 

av en litteraturstudie. Vidare ställs den neoklassiska jämviktsmodellen inte upp från grunden, istället används en 

redan färdig jämviktsmodell för den finska ekonomin som sedan utvecklas efter förutsättningar i svenska data. 

Modellen simuleras mellan 1990-2035 för scenarierna tillväxt, nolltillväxt och negativ tillväxt. Dessutom görs en 

simulering av nolltillväxt där arbetstiden successivt minskar.  

Litteraturstudien visar att en potentiell konflikt mellan den ekologiska och den ekonomiska dimensionen av 

hållbarhet existerar. Simuleringarna för den neoklassiska jämviktsmodellen ger tillförlitliga resultat för 

parametrarna BNP, konsumtion och mängd arbetade timmar. Modellens stora svaghet är dock investeringar som 

avviker i jämförelse med data, något som antagligen också är skälet till att mindre avvikelser uppkommer för 

mängden kapital.  

Jämviktsmodellen och litteraturstudien diskuteras sedan och slutsatsen dras att den största svagheten hos den 

neoklassiska jämviktsmodellen är att den inte tar hänsyn till naturresurser (inklusive energi) som produktionsfaktor 

samt hur föroreningar påverkar dessa. Ett förslag som i sin tur tas fram utifrån slutsatserna är att uppdatera 

ekonomiska modeller (exempelvis jämviktsmodellen) för att inkludera naturresurser som produktionsfaktor så att 

modellerna även tar hänsyn till den ekologiska dimensionen av hållbarhet. Resultatet av en sådan modell skulle 

sedan kunna användas för att kommunicera en optimal nivå på BNP och skapa konsensus mellan nationalekonomer, 

miljövetare och politiska beslutsfattare om hur en potentiell konflikt mellan ekonomisk och ekologisk hållbarhet kan 

hanteras.    



Förord 
Rapporten är skriven som resultatet av ett examensarbete i kursen TQEM33 som ges för studenter på 

civilingenjörsprogrammet Energi-miljö-management vid Linköpings universitet (LiU). Examensarbetet är skrivet vid 

IVL Svenska Miljöinstitutet för att bidra till forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt och examineras hos Avdelningen 

för energisystem på LiU.  

Genomförandet av arbetet hade inte varit möjligt utan hjälp och stöd från ett flertal personer. Ett stort tack riktas 

till Patrik Thollander (examnesarbetets handledare vid LiU) och Mikael Malmaeus (examensarbetets handledare vid 

IVL) som kommit med värdefulla resonemang och förbättringsförslag under arbetets gång. Ett stort tack riktas också 

till Simon och Anton Grenholm som har gett tillåtelse för användandet av flertalet bilder, främst från rapporten 

Grön ekonomi. Tacket riktar sig särskilt till Simon Grenholm som också kommit med förbättringsförslag till 

rapporten.     
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Variabel-, konstant- och begreppssammanfattning 
Viktiga begrepp, variabler och konstanter som förklaras i texten sammanställs och beskrivs kortfattat i tabellerna. 

Begrepp Förklaring 

Absolut/Relativ frikoppling Frikoppling mellan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan. Relativ 
frikoppling: Miljöpåverkan per producerad enhet minskar vid BNP tillväxt. 
Absolut frikoppling: Den totala miljöpåverkan minskar vid BNP tillväxt.   

BNP (Brutto National Produkt)  Värdet av varor och tjänster som produceras per år (exempelvis i ett land). 
Nominell BNP justeras inte för inflation. Reell (eller faktiskt) BNP justeras 
för inflation och är det faktiska värdet av varor och tjänster. När enbart 
BNP skrivs ut i rapporten syftar detta på reell BNP.  

BNP-tillväxt Ökning av ett lands reella BNP. 

Planetens bärkraft Förmågan hos planetens förnybara resurser (eller ekosystem) att 
upprätthålla en viss mängd av ekonomisk aktivitet. I måttet ingår resurser 
som bland annat förser samhället med mat, bränsle, landyta för 
nybyggande och skog som annars absorberar koldioxid från atmosfären.  

Cirkulär ekonomi En ekonomi där cirkulära kretslopp (av varor/resurser) är normen till 
skillnad från idag där varor produceras, används och slängs. 

Cobb-Douglas ekvation Ekvation/Modell för att beskriva produktionens storlek (i exempelvis en 
ekonomi). 

Ekologiskt fotavtryck Den area (i hektar) som krävs för att försörja de ekologiska varor och 
tjänster som används (av exempelvis en människa i ett land eller av landet 
som helhet). 

Hållbar utveckling En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina behov (begreppet kan 
expanderas vilket görs i avsnitt 1.1).  

Kapital (Realkapital) Kapital (eller realkapital) syftar i rapporten på till exempel verktyg, 
maskiner eller fabriker som används för produktionen i en ekonomi. 

Neoklassisk jämviktsmodell En ekonomisk modell där företags vinstmaximerande och individers 
nyttomaximerande används för att skapa en jämvikt hos makroekonomiska 
variabler.  

Planetära gränser Nio gränser för miljöpåverkan som ökar risken för att jorden inte blir en lika 
gästvänlig plats i framtiden om de överskrids.   

Rekyleffekten När effektiviseringar sker skapas ett potentiellt konsumtionsutrymme. 
Rekyleffekten syftar på miljöpåverkan som uppkommer till följd av det 
frigjorda konsumtionsutrymmet.  

Tjänstedilemmat Personliga tjänster blir relativt sett dyrare i förhållandet till priset på varor 
på grund av att tjänsterna inte kan effektiviseras. 

 

Variabel/Konstanter  Förklaring 

𝑨 Teknologi, produktivitet eller total faktor produktivitet (för exempelvis en 
ekonomi). Används i Cobb-Douglas ekvationen för att förklara 
effektiviteten av mängden arbete och kapital i produktionen. 

𝑪 Privata konsumtion i en ekonomi (dock allokeras bland annat G hit i 
modellen, se avsnitt 1.5.2). 

𝑮 Offentlig konsumtion i en ekonomi. 

𝑰 Investeringarna i en ekonomi. 

𝑳 Antal arbetade timmar i en ekonomi. 

𝑲 Mängd kapital i en ekonomi (Observera: Kapitalet anges i monetära 
termer). 

𝑵 Populationen i arbetsför ålder (i åldern 15-64). 

𝒀 Produktionen i Cobb-Douglas (BNP då ekvationen gäller för en ekonomi).  



Variabler/Konstanter Förklaring  

𝜶 Alfa1: Kapitalets inkomstandel av förädlingsvärdet i produktionen. 

𝜷 Beta: Diskonteringsfaktor för det representativa hushållets nyttofunktion i 
den neoklassiska jämviktsmodellen.  

𝜸 Gamma: Fyller samma funktion som α i Cobb-Douglas för hushållets 
nyttofunktion. Variabeln innebär ungefär: den andel av nyttan som kan 
allokeras till konsumtion. 

𝜹 Delta: Kapitalförslitningen.  

�̅� Antal tillgängliga timmar för marknadsaktivitet per år (sätts till 5200 
timmar). 

𝜼 Eta: Tillväxten av befolkning i arbetsför ålder.  

П Vinsten hos det representativa företagets vinstmaximeringsfunktion i den 
neoklassiska jämviktsmodellen.  

 𝒈 Tillväxten hos BNP per capita i en balanserad tillväxtbana. 

𝒈𝟏−𝜶 Tillväxten hos total faktor produktivitet i en balanserad tillväxtbana. 

𝒘 Lönen (eller lönenivån) per arbetad timma för det representativa hushållet. 

𝒓 Räntenivån för att hyra ut kapital för det representativa hushållet. 

 

 

                                                           
1 Namnet hos grekiska bokstäver inkluderas när dessa används.  
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1 Inledning 
Kapitlet behandlar en bakgrund, syfte, frågeställningar, avgränsningar, metod, och en kommentar om dispositionen 

för rapporten.  

1.1 Bakgrund 
För över 40 år sedan kom rapporten Limits to Growth vars huvudbudskap var att en kombination av fortsatt 

resursutarmning och förorening skulle leda till en kollaps av världsekonomin förutsatt att inga åtgärder sattes in 

(Meadows, Meadows, Randers & Behrens 1972; Wijkman & Skånberg 2015). Rapporten var kontroversiell men dess 

slutsatser har på senare år bekräftats av flera internationella rapporter, bland annat från OECD och den Europeiska 

kommissionen (Wijkman & Skånberg 2015). Så vilket är problemet? En viktig faktor är att varken användningen av 

förnybara eller icke-förnybara naturresurser (inklusive energi) tas hänsyn till i moderna ekonomiska modeller (se 

exempelvis Mankiw & Taylor 2014) vilket har medfört att samhällets produktion har gett upphov till flera 

miljöproblem (WWF 2014; Stockholm Resilience Center 2015). Bland annat utnyttjas bärkraften hos runt 1,5 

jordklot för att hålla igång ekonomiska aktiviteter och bärkraften för 1 jordklot överskreds redan i början av 70 - 

talet. I bärkraften ingår viktiga förnybara resurser som samhället är beroende av såsom mat, bränsle och skog 

(WWF 2014). Även viktiga icke-förnybara resurser håller på att utarmas såsom fosfor som är en viktig förutsättning 

för att moderna jordbruk ska kunna leverera livsmedel (Malmaeus 2013). Ur en annan synvinkel har nio planetära 

gränser för miljöpåverkan satts upp vilka riskerar att förskjuta planeten från ett önskvärt tillstånd för mänskligt liv 

om dessa överskrids under längre tidsperioder (Stockholm Resilience Center 2015; Will Steffen et al. 2015). Fyra av 

dessa har redan passerats (Stockholm Resilience Center 2015; Will Steffen et al. 2015): 

 Klimatförändring 

 Förändring av biosfärens identitet (förlust av biodiversitet) 

 Biogeokemiska flöden (fosfor och kväve cykler)  

 Marksystemförändring (till exempel avskogning) 

För att dagens ekonomier ska kunna fortsätta tillväxa på lång sikt behöver en absolut frikoppling mellan ekonomisk 

tillväxt och miljöpåverkan ske i en utsträckning som möjliggör att denna går tillbaka till en hållbar nivå. Om en sådan 

frikoppling är realistisk har dock fått kritik av bland annat Tim Jackson som påpekar att en sådan utveckling inte har 

skett rent historiskt (Jackson 2009). Istället väljer Jackson att kritisera en fortsatt ekonomisk tillväxt i världens rikare 

länder med farhågan att den bidrar till en ohållbar miljöpåverkan (Jackson 2009).  Även andra har väckt kritiska 

röster mot en fortsatt tillväxt med bakgrund av de miljöproblem som samhället står inför och föreslår istället 

ekonomier med låg eller ingen tillväxt som en lösning på problemet (Malmaeus 2011; Malmaeus 2013; Grenholm & 

Grenholm 2014; Sanne 2012; Victor 2008). En modell för hur Kanadas ekonomi skulle kunna fungera utan tillväxt 

har ställts upp av Peter Victor redan 2008 (Victor 2008) och en motsvarande modell har ställts upp för den svenska 

ekonomin av Mikael Malmaeus (Malmaeus 2011). Dock står det klart att ökade insikter är nödvändiga för att förstå 

hur ett samhälle utan tillväxt skulle kunna fungera vilket är bakgrunden till att forskningsprojektet Bortom BNP-

tillväxt har startat (Bortom BNP-tillväxt, 2015a). Forskningsprojektet leds av KTH och har en tvärvetenskaplig 

utgångspunkt som ska utreda hur en hållbar samhällsutveckling skulle kunna se ut vid en bromsad/utebliven tillväxt 

(Bortom BNP-tillväxt, 2015a). Inom projektet ingår ekonomiska modeller som ett arbetspaket (Bortom BNP-tillväxt, 

2015b) där bland annat Mikael Malmaeus på IVL (Svenska miljöinstitutet) är ansvarig och kommer fungera som en 

av handledarna till exjobbet. Arbetet med exjobbet ska bidra till arbetspaketet dels genom att använda en 

neoklassisk jämviktsmodell2 för den svenska ekonomin för att visa hur denna reagerar på olika tillväxtscenarion.  

Detta är viktigt eftersom det kommer ge insikt i vilka problem och svagheter de mer konventionella 

                                                           
2 Namnet kommer ifrån att modellen använder antaganden om företags vinstmaximerande och individers nyttomaximerande 
för att skapa en jämvikt hos makroekonomiska variabler i en ekonomi (såsom BNP, investeringar, kapital och arbetade timmar), 
se exempelvis Modeling Great Depressions: The Depression in Finland in the 1990s (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007). 



2 
 

nationalekonomiska modellerna har och hur dessa kan tas hänsyn till i framtida ekonomisk modellering. Arbetet 

med exjobbet kommer också gå in djupare på om en fortsatt ekonomisk tillväxt kan frikopplas från en ökad 

miljöpåverkan eller inte, för att avgöra om tillväxten är ett hållbarhetsproblem. Tanken är att de två arbetsspåren 

ska användas för att diskutera hur moderna ekonomiska modeller ska kunna utvecklas för att bättre anpassas till sin 

påverkan på miljön. 

För att möjliggöra diskussionen om hållbarhetsproblem med tillväxt är det viktigt att förstå vad som menas med en 

hållbar utveckling. Den möjligtvis vanligaste definitionen av hållbarhet kommer från Brundtlandkommissionen i en 

rapport publicerad 1987: Hållbar utveckling är utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov (KTH 2014a). Definitionen kan göras mer konkret 

genom att dela in hållbarhet i tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som alla är beroende av 

varandra (KTH 2014a) (se figur 1). 

 

Figur 1. Hållbarhetens tre dimensioner: ekologisk (grönt område), ekonomisk (blått område) och social hållbarhet (rött område). En hållbar 
utveckling uppnås där de tre områdena (ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet) överlappar varandra. 

Ekologisk hållbarhet innefattar allt som kan kopplas till jordens ekosystem (exempelvis klimatsystemets stabilitet, 

landanvändning, biodiversitet och ekosystemtjänster) (KTH 2014b). Enligt Brundtlandkommissionens definition 

måste alltså mänsklig aktivitet (för att uppfylla mänskliga behov) som kan kopplas till jordens ekosystem 

genomföras på ett sätt som inte äventyrar kommande generationers aktivitet (eller förmåga att tillgodose sina 

behov) för att en ekologisk hållbarhet ska gälla. Social hållbarhet handlar om rättvisa, rättigheter, makt, välstånd 

och välbefinnande (KTH 2014c). Enligt Brundtlandkommissionen krävs alltså en utveckling som upprätthåller dessa 

värden idag och för kommande generationer för att social hållbarhet ska gälla. Ekonomisk hållbarhet kan tolkas som 

en ekonomisk utveckling som inte äventyrar den ekologiska eller den sociala hållbarheten (KTH 2014d). Dock finns 

en annan tolkning som likställer ekonomisk hållbarhet med fortsatt ekonomisk tillväxt, det vill säga att mängden 
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kapital3 ständigt ökar (KTH 2014d)4. Enligt Jackson verkar moderna ekonomier gå mot antingen expansion eller 

kollaps (Jackson 2009), åtminstone i nuvarande system, vilket kan motivera tanken om att ekonomisk hållbarhet 

likställs med ekonomisk tillväxt. Det centrala i denna tolkning är alltså att upprätthålla ett fungerande ekonomiskt 

system vilket sannolikt är en förutsättning för en fungerande social hållbarhet och därmed en förutsättning för 

föregående tolkning av ekonomisk hållbarhet. Därför används följande definition framöver: En ekonomisk hållbar 

utveckling är en utveckling som upprätthåller fungerade ekonomier idag samtidigt som de upprätthålls för 

kommande generationer. För att en hållbar utveckling ska gälla krävs att alla tre dimensioner av hållbarhet uppnås 

samtidigt, vilket motsvaras av det område i figur 1 där de tre dimensionerna överlappar varandra (se arean som 

påminner om en triangel i mitten). Exempelvis skulle en hållbar ekonomisk utveckling kunna uppnås där stabila 

ekonomier skapas samtidigt som hänsyn inte tas till miljöförstöring eller mänskliga rättigheter. En sådan utveckling 

skulle bryta mot både den ekologiska och den ekonomiska dimensionen av hållbarhet vilket innebär att ingen 

hållbar utveckling sker (vi befinner oss utanför det område där de tre dimensionerna överlappar varandra).   

Definitionen av hållbar utveckling kan även utvecklas till att innefatta hållbarhetsprinciperna som utvecklats av Det 

Naturliga steget (Robért K-H & Broman G. et al 2012; Det Naturliga Steget 2015): I ett hållbart samhälle utsätts 

naturen inte för en systematisk:  

1. Koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (till exempel fossilt kol och tungmetaller). 

2. Koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (till exempel kväveoxider och hormonstörande 

ämnen). 

3. Undanträngning med fysiska metoder (till exempel från trafikinfrastruktur, skogsskövling, överfiske).  

Och, i det samhället hindras inte människor systematiskt… 

4. Från att tillgodose sina behov (till exempel via missbruk av politisk och ekonomisk makt). 

Förutsättning 1-3 för hållbarhet kan kopplas samman med den ekologiska dimensionen av hållbarhet medan 
förutsättning 4 innefattas av den sociala dimensionen. Den ekonomiska dimensionen av hållbarhet skulle kunna 
kopplas in eftersom ekonomin är verktyget som behöver utformas på rätt sätt för att 1-4 ska vara uppfylld. Trots att 
hållbar utveckling och de tre dimensionerna av hållbarhet enbart är vagt definierande kan de fylla en viktig funktion 
(KTH 2014a). Inom detta arbete kommer de användas för att underlätta avgörandet om moderna ekonomier går 
mot en hållbar utveckling eller inte. De tre dimensionerna av hållbarhet kommer användas enligt tolkningen av 
Bruntlandkommissionen ovan med Det naturliga stegets definition som komplement.  

1.2 Syfte  
Syftet med exjobbet är dels att kartlägga om ekonomisk aktivitet och fortsatt BNP-tillväxt bidrar till 

hållbarhetsproblem, framförallt för att avgöra om en konflikt finns mellan ekologisk och ekonomisk hållbarhet med 

nuvarande ekonomiska modeller. BNP som välfärdsmått ska också granskas för att undersöka vilken relation 

moderna ekonomier har till social hållbarhet. Vidare är syftet att använda en neoklassisk jämviktsmodell på den 

svenska ekonomin för att avgöra hur parametrarna BNP, konsumtion, investeringar, mängd kapital och mängd 

arbetade timmar reagerar vid olika tillväxtscenarier. Dessa scenarier är tillväxt, nolltillväxt och negativ tillväxt och 

ska kunna användas för att ge insikt i hur nationalekonomer tänker kring utebliven tillväxt. Problem och svagheter 

med den neoklassiska modellen och de resultat den producerar ska också diskuteras för att ge förslag på hur sådana 

                                                           
3 Kapital kan ses som exempelvis verktyg, maskiner eller fabriker (Malmaeus 2013) som används vid produktion. Eftersom 
betydelsen av kapital kan breddas till att innefatta exempelvis humankapital (kunskap m.m.) finns även begreppet realkapital 
med samma betydelse som definitionen av kapital i föregående mening (e-economic 2015). Eftersom breddningen av kapital 
inte görs i detta arbete har de båda termerna samma betydelse när dem nämns. Även termen fast realkapital används men har 
inom ramen för exjobbet samma betydelse som fast realkapital.   
4 Varför en ekonomisk tillväxt innebär att mängden kapital (eller åtminstone värdet av det) ständigt ökar förklaras i senare delar 
av rapporten.  
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kan tas hänsyn till i framtida ekonomisk modellering (inom projektet Bortom BNP-tillväxt). Tanken är att 

kartläggningen av en eventuell konflikt mellan ekologisk och ekonomisk hållbarhet i kombination med analysen av 

jämviktsmodellen ska kunna kombineras för att avgöra hur ekonomiska modeller som tar hänsyn till både den 

ekologiska och den ekonomiska dimensionen av hållbarhet ska kunna utformas.   

1.3 Frågeställning 
Med syftet som utgångspunkt har följande kategorier av frågeställning ställts upp: 

1. Vilka hållbarhetsproblem kan kopplas till den ekonomiska aktivitet som sker idag och med fortsatt BNP-
tillväxt? Innebär dessa hållbarhetsproblem en konflikt mellan ekonomisk och ekologisk hållbarhet? Hur 
fungerar BNP som välfärdsmått?  

2. Hur reagerar en neoklassisk jämviktsmodell för den svenska ekonomin på olika scenarier för BNP-tillväxt 

(tillväxt, nolltillväxt och negativ tillväxt)? Parametrarna BNP, konsumtion, investeringar, mängd kapital och 

mängd arbetade timmar i ekonomin ska studeras.  

3. Vilka problem och svagheter finns med jämviktsmodellen och hur kan dessa påverka resultatet? Hur skulle 

sådana problem kunna behandlas när framtida modeller ställs upp? Kan en eventuell 

hållbarhetsproblematik gällande ekonomisk aktivitet och BNP inkluderas i jämviktsmodellen för att 

kombinera den ekonomiska och den ekologiska dimensionen av hållbarhet?  

1.4 Avgränsningar 
I avsnittet sammanfattas de avgränsningar som har gjorts: 

1. Till att börja med läggs fokusen på den ekologiska och den ekonomiska dimensionen av hållbarhet i 

rapporten. Dock berörs den sociala hållbarheten, främst under avsnitt 2.1.6 som utreder kopplingen mellan 

nivå på BNP och upplevd lyckonivå. 

2. Litteraturstudien avgränsas från att omfatta all viktig litteratur som behandlar hållbarhetsproblem kopplat 

till tillväxt utan begränsas sig när tillräckligt underlag finns för att besvara frågeställningskategori 1. 

3. Eftersom det är möjligt för enskilda länder att fokusera på relativt icke-miljöpåverkande verksamheter i 

produktionen samtidigt som varor från relativt miljöpåverkande verksamheter importeras läggs fokus på 

miljöproblem ur ett globalt perspektiv i litteraturstudien. 

4. Den neoklassiska jämviktsmodellen konstrueras inte från grunden, istället modifieras en färdig 

jämviktsmodell som finns tillgänglig via: https://www.greatdepressionsbook.com/programs.   

5. I den neoklassiska jämviktsmodellen används inte export/import eller den offentliga sektorn som variabler i 

den simulerade ekonomin. Detta innebär inte att modellen saknar offentlig sektor och är stängd för 

omvärlden, istället allokeras handel med omvärlden och offentlig sektor till konsumtion.     

6. Modellen är dock möjlig att köra med skatter (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007) men några sådana simuleringar 

omfattas inte inom ramen för exjobbet.   

7. Metoden går inte djupare in på hur alla aspekter av den färdiga neoklassiska jämviktsmodellen fungerar, 

det som inte används när modellen modifieras exkluderas.  

Somliga avgränsningar upprepas i avsnitt 1.5 när dessa bedöms bidra till förståelsen.   

1.5 Metod 
För att svara på frågeställningen används två separata arbetsspår. En litteraturstudie som behandlar problematiken 

gällande hållbarhetsproblem med tillväxt används för att svara på frågeställningskategori 1. Frågeställningskategori 

2 behandlas istället med hjälp av att ställa upp och simulera en neoklassisk jämviktsmodell för den svenska 

ekonomin. När * används i ekvationerna nedan görs det för att förtydliga att multiplicering sker när detta inte 

nödvändigtvis är uppenbart. Av praktiska skäl beskriver avsnittet metoden med de två arbetsspåren separat. De 

frågeställningar som inte berörs av varken litteraturstudien eller jämviktsmodellen direkt besvaras som diskussion i 

kapitel 3.   
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1.5.1 Metod för litteraturstudien 
En av de rapporter som tidigt öppnar upp för hållbarhetsproblem med oreglerad ekonomisk expansion är Limits to 

Growth (Meadows, Meadows, Randers & Behrens 1972). Denna kommer inte ingå som en av huvudreferenserna till 

arbetet men berörs i vissa sammanhang. Fokus för litteraturstudien ligger istället på nyare referenser där följande 

används som utgångspunkt: Grön ekonomi (Grenholm & Grenholm 2014), Den svenska konsumtionens 

miljöpåverkan (Naturvårdsverket 2010), Välfärd utan tillväxt (Jackson 2009) och Tillväxt till varje pris (Malmaeus 

2013). Användandet av dessa som utgångspunkt motiveras med att de redan har behandlat hållbarhetsproblem 

kopplat till ekonomisk tillväxt och i vissa fall problemen med BNP som välfärdsmått. För att skapa en mer 

balanserad bild av de potentiella hållbarhetsproblemen med BNP används också ytterligare referenser. Exempelvis 

fungerar Jevons’ Paradox revisited: The evidence for backfire from improved energy efficiency (Sorrell 2008) som en 

fördjupning av fenomenet rekyleffekten. Vidare används Digitalisering och hållbar konsumtion (Naturvårdsverket 

2015) och The Circular Economy and Benefits for Society Swedish Case Study Shows Jobs and Climate as Clear 

Winners (Wijkman & Skånberg 2015) för att belysa att lösningar finns för att göra den svenska ekonomin mer 

hållbar. Eftersom det är möjligt för enskilda länder att fokusera på relativt icke-miljöpåverkande verksamheter i 

produktionen samtidigt som varor från relativt miljöpåverkande verksamheter importeras läggs dock fokus på 

miljöproblem ur ett globalt perspektiv i litteraturstudien. 

När makroekonomiska grunder/fenomen/uppgifter är relevanta att beskriva används Macroeconomics European 

Edition (Mankiw & Taylor 2014) som utgångspunkt. Vidare används boken Jämlikhetsanden (Wilkinson & Pickett 

2009) som komplement när BNP som välfärdsmått kritiseras. För att kartlägga nuvarande hållbarhetsproblem 

kopplade till produktion används bland annat Living planet report 2014 (WWF 2014) och Planetary boundaries 2.0 – 

new and improved (Stockholm Resilience Center 2015) som grund. Ett flertal andra referenser används också när de 

som redan nämnts inte räcker till, Ekonomi utan tillväxt (Malmaeus 2011) och Hur kan vi leva hållbart 2030 (Sanne 

2012) är några exempel.  

Hållbarhetsproblem med ekonomisk tillväxt är omfattande vilket också kräver att litteraturstudien är omfattande 

för att på ett tillfredställande sätt kunna besvara frågeställningskategori 1. För att underlätta förståelsen har 

litteraturstudien arbetats med enligt följande delområden:   

 BNP-tillväxt som begrepp och vad det inte innefattar redovisas (se avsnitt 2.1.1). 

 Hållbarhetsproblem med ekonomisk aktivitet och BNP-tillväxt (se avsnitt 2.1.2). 

 Om frikoppling från ekonomisk tillväxt är realistiskt (se avsnitt 2.1.3). 

 Om en tjänsteekonomi, informations- och kommunikationsteknologi(IKT)/digitala tjänster och en cirkulär 

ekonomi kan möjliggöra frikoppling (se avsnitt 2.1.4). 

 Sveriges miljöpåverkan och om Sverige kan ses som ”miljövänligt” (se avsnitt 2.1.5).  

 Om tillväxten bidrar till ett ökat välstånd (se avsnitt 2.1.6). 

 Varför tillväxt är viktigt i dagens ekonomier och vad den fyller för funktion (se avsnitt 2.1.7). 

Eftersom litteraturstudien är omfattande sammanfattas den också (se avsnitt 2.1.8). Motiveringen är att underlätta 

översikten för läsaren och bidra till förståelsen av diskussionen (se Kapitel 3, Diskussion).  

1.5.2 Metod för den neoklassiska jämviktsmodellen 
Den neoklassiska jämviktsmodellen är en ekonomisk modell som använder antaganden om företags 

vinstmaximerande och individers nyttomaximerande för att skapa en jämvikt hos makroekonomiska variabler i en 

ekonomi (såsom BNP, investeringar, kapital och arbetade timmar) (se exempelvis (Gogos et al 2013) och (Conesa, 

Kehoe & Ruhl 2007)). Denna användas för att studera hur den svenska ekonomin reagerar vid olika tillväxtscenarier. 

En modell för hur Kanadas ekonomi skulle kunna fungera utan tillväxt (LOWGROW) har dock redan ställts upp av 

Peter Victor (Victor 2008) och modellen har redan tillämpats på den svenska ekonomin av Mikael Malmaeus 

(Malmaeus 2011). Vad som skiljer den neoklassiska jämviktsmodellen åt från LOWGROW är att den bygger på att 
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optimeringsfunktioner styr hushåll och företags beteenden (Malmaeus 2015). Många myndigheter och ekonomer 

använder sig idag av jämviktsmodeller (Malmaeus 2015). I jämförelse med LOWGROW kan en jämviktsmodell 

användas som komplement vid tillväxtscenarier i det avseende att den ger insikt i hur nationalekonomer tänker 

kring utebliven tillväxt vilket gör den intressant att studera.  

Valet görs att utveckla en redan existerande jämviktsmodell som är uppställd för den finska ekonomin, förbättra 

denna och köra den med svenska data. Valet motiveras av att den matematik som krävs för att ställa upp modellen 

från grunden och lösa den kräver ytterligare kurser i optimering och ekonomi än de kurser författaren redan har (se 

exempelvis Recursive Methods in Economic Dynamics (Stokey & Lucas 1989) eller Advanced Macroeconomics (Posch 

2010) för att bilda uppfattning).  

Modellen har sin grund i lösningsgången för Modeling Great Depressions: The Depression in Finland in the 1990s 

(Conesa, Kehoe & Ruhl 2007) och 1979–2001: A Greek great depression through the lens of neoclassical growth 

theory (Gogos et al 2013) där företag (producenter) vinstmaximerar medan hushåll (konsumenter) nyttomaximerar.  

En vidare beskrivning av BNP måttet ges i avsnitt 2.1.1 men tills vidare är det viktigt att veta att BNP kan delas upp 

från användarsidan genom att studera konsumtion/investering/handel med omvärlden och produktionssidan 

genom att studera produktionen (Mankiw & Taylor 2014). Användarsidan kan beskrivas med följande ekvation 

(Mankiw & Taylor 2014):  

(1) 𝐵𝑁𝑃 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝐼𝑀  

Där C är privat konsumtion, I är investeringar, G är offentlig konsumtion, X är export och IM är import där alla anges 

i monetära termer (exempelvis kronor) (Mankiw & Taylor 2014). När produktionen i en ekonomi beskrivs kan istället 

den så kallade Cobb-Douglas ekvationen användas (Mankiw & Taylor 2014):  

(2) 𝑌 = 𝐴 ∗ 𝐾𝛼 ∗ 𝐿(1−α)    

Ekvation (2) ska ses som en modell för att förklara produktionen istället för ett exakt samband. Y är produktionen 

och kan tolkas som BNP om ekvationen tillämpas för ett lands ekonomi (Malmaeus 2013). Hädanefter så kommer 

BNP därför att benämnas som Y i kommande ekvationer, allt som produceras antas alltså också konsumeras. K är 

mängden realkapital (till exempel verktyg, maskiner eller fabriker), L är antalet arbetade timmar och A är teknologi, 

produktivitet eller total faktor produktivitet (TFP) (Malmaeus 2013). Både K och Y anges i monetära termer medan L 

anges i antal arbetade timmar. A (eller TFP) fungerar därför också som en enhetsomvandlare för att undvika att Y 

anges i kr*(arbetade timmar). α är kapitalets inkomstandel av förädlingsvärdet i produktionen (Malmaeus 2013) och 

funktionen hos α beskrivs ytterligare i avsnitt 2.1.1. 0 ˂ α ˂ 1 gäller, där 1 – α är arbetets inkomstandel av 

förädlingsvärdet i produktionen (Malmaeus 2013).   

I modellen förenklas ekvation (1) så att (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007; Gogos et al 2013):  

(3) 𝑌 = 𝐶 + 𝐼  

Detta innebär alltså att variabler saknas för offentlig sektor, export och import. Förenklingen innebär nödvändigtvis 

inte att ekonomin saknar offentlig sektor och är stängd för utlandet utan istället antas offentlig konsumtion (G) och 

handel med omvärlden (X och IM) ha allokerats till konsumtion (C) (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007; Gogos et al 2013). 

Fördelen med detta är att bland annat skatter kan exkluderas vilket gör modellen lättare att lösa.      

Ytterligare ett antagande som görs i modellen är att följande samband gäller mellan realkapital (till exempel 

verktyg, maskiner eller fabriker) och investeringar (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007; Gogos et al 2013):   

(4) 𝐾𝑡+1 = (1 −  𝛿)𝐾𝑡 + 𝐼𝑡  

Kt är realkapitalet som finns tillgänglig i nuvarande tidsperiod (exempelvis ett år) medan Kt+1 är realkapitalet som 

finns tillgängligt i nästa tidsperiod och It är investeringarna i nuvarande tidsperiod där alla anges i monetära termer 
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(Mankiw & Taylor 2014). δ är storleken kapitalförslitning och anger i vilken takt som realkapital förslits under 

tidsperioden (Mankiw & Taylor 2014). 0 ˂ δ ˂ 1 gäller där δ är enhetslös. Ekvation (4) kan tolkas som att 

förslitningen av realkapital möts upp av investering i nytt realkapital så om värdet av investeringarna är större än 

förslitningen ökar mängden realkapital i nästa tidsperiod (Mankiw & Taylor 2014). Underförstått av ekvation (1) och 

(4) är att investeringar alltid görs i realkapital. 

Ännu ett antagande som är relevant innan modellen i sig beskrivs är att den ekonomiska modellen kan nå ett läge 

av tillväxt som kallas balanserad tillväxtbana (fritt översatt från balanced growth path) (Conesa, Kehoe & Ruhl 

2007). Ett sådant antagande gör att det ekvationssystem som sätts upp för modellen framöver kan göras lösbart 

genom att tillväxten i ekonomin blir förutsägbar (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007). Den balanserade tillväxtbanan 

innebär att tillväxten i Y, A, K, L och N (populationen i arbetsför ålder) är känd så att (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007):  

(5) 𝑌𝑡+1

𝑁𝑡+1
=  𝑔

𝑌𝑡

𝑁𝑡
 

 

(6) 𝑁𝑡+1 =  𝜂𝑁𝑡   

(7) 𝐿𝑡+1 = 𝜂𝐿𝑡  

(8) 𝐿𝑡+1

𝑁𝑡+1
=  

𝐿𝑡

𝑁𝑡
 

 

(9) 𝐾𝑡+1

𝑁𝑡+1
= 𝑔

𝐾𝑡

𝑁𝑡
 

 

(10) 𝐴𝑡+1 = 𝑔1−𝛼𝐴𝑡  

Där g beskriver hur BNP per capita växer och η beskriver hur befolkningen växer (antagandet görs att N och L i 

ekonomin tillväxer i samma takt) (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007). Ekvationerna (5), (9) och (10) är inte särskilt intuitiva 

men (5) kan bevisas genom att sätta in (9) och (10) i produktionsfunktionen (ekvation (2)) där alla termer redan 

divideras med N och anta att ekonomin följer en balanserad tillväxtbana (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007):  

(11) 𝑌𝑡+1

𝑁𝑡+1
=  𝐴𝑡+1(

𝐾𝑡+1

𝑁𝑡+1
)𝛼(
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𝑁𝑡+1
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𝑁𝑡
)𝛼(
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)𝛼−1 =  𝑔1−𝛼𝐴𝑡𝑔𝛼(
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𝐾𝑡

𝑁𝑡
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𝐿𝑡
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𝐾𝑡

𝑁𝑡
)𝛼(

𝐿𝑡

𝑁𝑡
)𝛼−1 =  𝑔

𝑌𝑡

𝑁𝑡
 

 

Den balanserade tillväxtbanan används nedan när modellens lösningsgång beskrivs.  

Den neoklassiska jämviktsmodellen består som sagt av både hushåll (konsumenter) och företag (producenter) där 

hushållen nyttomaximerar och företagen vinstmaximerar (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007; Gogos et al 2013). Närmare 

bestämt så innehåller modellen ett stort antal identiska hushåll och ett stort antal identiska producenter (Gogos et 

al 2013). På grund av att hushåll och företag är identiska kan dessa slås ihop i modellen till ett stort representativt 

hushåll och ett stort representativt företag (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007). Valet görs eftersom det förenklar 

modellens lösningsgång. I modellen antas perfekt konkurrens gälla på alla marknader och alla aktörer antas ha 

perfekt insikt i framtiden (alla aktörer känner till hur marknaden ser ut i framtiden och beter sig på ett optimalt sätt 

med hjälp av informationen) (Gogos et al 2013). I modellen förser det representativa hushållet det representativa 

företaget med arbete och realkapital och får lön och avkastning på realkapitalet i utbyte (Gogos et al 2013). Det 

representativa företaget hyr däremot lön och realkapital av det representativa hushållet som den använder för att 

producera homogena varor som i sin tur kan användas till antingen konsumtion eller investering (Gogos et al 2013).      

Det representativa hushållet är nyttomaximerande där både konsumtion och fritid ses som nytta (Gogos et al 2013). 

Nytta är ett abstrakt värde och beskrivs i modellen med hjälp av en funktion som viktar konsumtion mot fritid enligt 

en Cobb-Douglas liknande funktion (Kehoe & Prescott 2007a; Conesa, Kehoe & Ruhl 2007):   
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(12) 
∑ 𝛽𝑡(1 ∗ 𝐶𝑡

𝛾
(ℎ̅𝑁𝑡 − 𝐿𝑡)1−𝛾)

∞

𝑡=𝑇0

 
 

βt är en diskonteringsfaktor för nuvarande tidssteg där 0 ˂ β ˂ 1, Ct är konsumtionen för nuvarande tidssteg, Nt är 

befolkningen i arbetsför ålder för nuvarande tidssteg och Lt är antal arbetade timmar för nuvarande tidssteg 

(Conesa, Kehoe & Ruhl 2007). Framöver så sätts ett tidssteg till ett år. ℎ̅ är antal timmar som varje person i arbetsför 

ålder har tillgänglig för marknadsaktivitet vilket sätts till 5200 timmar per år (eller 100 timmar i veckan vilket 

motsvara ungefär 14 timmar om dagen) (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007). (ℎ̅𝑁𝑡 − 𝐿𝑡) är alltså den tiden av 

marknadsaktiviteten som inte läggs på arbete vilket motsvara fritiden (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007). På samma sätt 

som α används i Cobb-Douglas funktionen för att avgöra hur stor inkomstandel som allokeras till realkapital 

respektive arbetade timmar används γ för att avgöra hur stor andel av nyttan som kan allokeras till konsumtion 

respektive fritid (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007). Precis som med α gäller att 0 ˂ γ ˂ 1 (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007) 

och ett annat sätt är att uttrycka variabelns funktion är att den viktar hur mycket det representativa hushållet vill 

konsumera vilket i förlängningen innebär att dess värde styr hur mycket tid som läggs på fritid respektive arbete. 

”1” har ersatt A (eller TFP) i Cobb-Douglas funktionen och är till för att fungera som enhetsomvandlare så att 

konsumtion och fritid omvandlas till det abstrakta värdet nytta. Observera att nyttan inte skrivs ut på samma sätt 

som Y görs i Cobb-Douglas funktionen, detta beror antagligen på att det inte är värdet på nyttan som är intressant 

utan snarare konsekvenserna på andra makroekonomiska variabler av det nyttomaximerande beteendet. Ekvation 

(12) maximeras sedan för att se till att det representativa hushållet maximerar nyttan (Kehoe & Prescott 2007a). 

Eftersom det direkta värdet av nyttan som sagt inte är intressant att mäta kan logaritmen av ekvation (12) tas för 

att modellen ska bli lättare att lösa5. Eftersom logaritmfunktionen är monotont växande6 förändras inte värdet av 

andra makroekonomiska variabler när funktionen optimeras (Frank 2009). Det representativa hushållets 

nyttofunktion kan nu skrivas som (Kehoe & Prescott 2007a; Kehoe & Prescott 2007b):    

(13) 
max ∑ 𝛽𝑡(1 ∗ 𝑙𝑜𝑔𝐶𝑡

𝛾
(ℎ̅𝑁𝑡 − 𝐿𝑡)1−𝛾

∞

𝑡=0

) =  max ∑ 𝛽𝑡(𝑙𝑜𝑔𝐶𝑡
𝛾

+ 𝑙𝑜𝑔(ℎ̅𝑁𝑡 − 𝐿𝑡)1−𝛾

∞

𝑡=0

)

=  max ∑ 𝛽𝑡(𝛾𝑙𝑜𝑔𝐶𝑡 + (1 − 𝛾)𝑙𝑜𝑔(ℎ̅𝑁𝑡 − 𝐿𝑡)

∞

𝑡=0

)  

 

För ekvation (13) gäller också bivillkor, det representativa hushållet har ett budgetvillkor som begränsar hur mycket 

det kan antingen konsumera eller investera (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007). Hushållet antas konsumera idag eller 

investera i realkapital för att kunna konsumera i framtiden vilket innebär att hela inkomsten används. Inkomsten i 

sig begränsas av den lön som fås av arbete och den avkastning som fås på realkapital vilket ger följande ekvation:  

(14) 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 = 𝑤𝑡𝐿𝑡 +  𝑟𝑡𝐾𝑡  

Där wt är den lönen som det representativa hushållet får per arbetad timma och rt är räntenivån som det 

representativa hushållet får av att hyra ut realkapital. För både ekvation (13) och (14) gäller att Ct, Lt, Kt, It och 

(ℎ̅𝑁𝑡 − 𝐿𝑡) > 0 (Gogos et al 2013). Vidare gäller att K i första tidssteget är känt (Gogos et al 2013). Investeringar 

ersätts sedan i (14) med hjälp av ekvation (4) vilket ger (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007):  

(15) 𝐶𝑡 + 𝐾𝑡+1 − (1 −  𝛿)𝐾𝑡 = 𝑤𝑡𝐿𝑡 +  𝑟𝑡𝐾𝑡  ⟺  𝐶𝑡 + 𝐾𝑡+1 = 𝑤𝑡𝐿𝑡 +  (1 −  𝛿 + 𝑟𝑡)𝐾𝑡   

                                                           
5 För ekvation (12) finns ett optimalt värde (𝐶𝑡

∗, 𝐿𝑡
∗ ) som ger ett maximalt värde på Nytta i det aktuella tidssteget. Vad som är 

intressant är att funktionen hamnar i (𝐶𝑡
∗, 𝐿𝑡

∗ ) vid optimering. Låt oss benämna nyttofunktionen som 𝑈(𝐶𝑡 , 𝐿𝑡) vilket likställs 
med ekvation (12). När funktionen 𝑉(𝑈(𝐶𝑡 , 𝐿𝑡)) maximeras hamnar optimum i (𝐶𝑡

∗, 𝐿𝑡
∗) då 𝑉 är en monotont växande funktion 

(begreppet förklaras i nästa fotnot). Nytta är ett abstrakt värde varför det inte är intressant att mäta, det är däremot det värde 
på (𝐶𝑡 , 𝐿𝑡) som fås när nyttofunktionen optimeras. 𝐿𝑜𝑔 funktionen, eller logaritmen, är monotont växande varför den kan 
användas som 𝑉 när ekvation (12) maximeras. Skälet till att logaritmen används är att det ger en lättare lösningsgång till 
problemet som helhet. (Frank 2009)  
6 För en monotont växande funktion gäller att då 𝑥1  <  𝑥2 är 𝑓(𝑥1)  <  𝑓(𝑥2) 
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Första ordningens bivillkor (eller första derivatan) tas sedan på ekvation (13) med ekvation (15) som bivillkor vilket 

ger följande (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007)7: 

(16) 
𝑤𝑡(ℎ̅𝑁𝑡 − 𝐿𝑡) =  

1 − 𝛾

𝛾
𝐶𝑡 

 

(17) 𝐶𝑡+1

𝐶𝑡
=  𝛽(1 −  𝛿 + 𝑟𝑡+1) 

 

Notera att i ekvation (17) sätts inte längre β som tidsberoende utan antas vara ett konstant värde som beräknas 

som genomsnittet för en bestämd tidsperiod (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007). Hur detta görs förklaras senare i detta 

avsnitt. Ekvationerna (15), (16) och (17) används senare för att härleda hur jämviktsvärden på variablerna K och L 

kan beräknas i ekonomin vilka i sin tur används för att beräkna jämviktsvärden på övriga variabler.   

Ytterligare ekvationer för att beräkna jämvikten kommer från det representativa företaget som antas producera 

homogena varor med hjälp av Cobb-Douglas funktionen i ekvation (2) med skillnaden att A, K och L också är 

tidsberoende:  

(18) 𝑌𝑡 = 𝐴𝑡𝐾𝑡
𝛼𝐿𝑡

(1−α)  

Vidare så antas det representativa företaget bete sig vinstmaximerande vilket uttrycks med följande ekvation:  

(19) max Π𝑡 =  𝑌𝑡 − 𝑤𝑡𝐿𝑡 − 𝑟𝑡𝐾𝑡  

Där Π𝑡 är företagets vinst (Gogos et al 2013). Ekvation (19) kan förstås intuitivt genom att vinsten som företaget gör 

utgörs av det som blir kvar av produktionens värde (Y) när kostnader för arbete och realkapital (wtLt och rtKt) dras 

bort. Eftersom perfekt konkurrens gäller kommer dock företaget att göra nollvinst (Mankiw & Taylor 2014) vilket 

också kan ses i modellen genom att kombinera ekvationerna (3) och (14) och sätta in resultatet i (19). För ekvation 

(19) används ekvation (18) som bivillkor och när första ordningens bivillkor (eller första derivatan) tas på systemet 

fås följande ekvationer (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007).      

(20) 𝑤𝑡 = (1 − 𝛼)𝐴𝑡𝐾𝑡
𝛼𝐿𝑡

(−α)  

(21) 𝑟𝑡 = 𝛼𝐴𝑡𝐾𝑡
𝛼−1𝐿𝑡

(1−α)  

Ekvationerna (20) och (21) används sedan för att avgöra hur jämviktsvärden på variablerna K och L kan beräknas i 

ekonomin (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007). Innan detta görs skrivs dock ekvation (18) om för att visa hur A beräknas i 

varje tidssteg:  

(22) 
𝐴𝑡 =

𝑌𝑡

𝐾𝑡
𝛼𝐿𝑡

(1−α)
 

 

Nu finns de ekvationer som krävs för att härleda jämviktsvärden för K och L. Till att börja med kombineras 

ekvationerna (3) och (14) vilket ger följande ekvation:  

(23) 𝑌 = 𝑤𝑡𝐿𝑡 +  𝑟𝑡𝐾𝑡  

Ekvation (23) och (18) används sedan för att skriva om ekvation (15) till:  

(24) 𝐶𝑡 + 𝐾𝑡+1 − (1 −  𝛿)𝐾𝑡 =  𝐴𝑡𝐾𝑡
𝛼𝐿𝑡

(1−α)  

                                                           
7 Metoden med att ta fram ekvation (17) är dock relativt komplicerad och ett exempel på när kunskaper i matematik/ekonomi 
hos författaren till rapporten inte räcker till för att förstå/bygga upp modellen från grunden. Att processen kompliceras beror 
antagligen på att K förekommer i två tidssteg i bivillkoret. Bakgrunden till ekvation (17) beskrivs mer ingående i Advanced 
Macroeconomics (Posch 2010) under områdena Euler equation och Bellman’s pirnciple.  
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Vidare så används ekvation (20) för att ersätta wt i ekvation (16) och ekvation (21) tillämpat på tidssteget t+1 för att 

ersätta rt+1 i ekvation (17) (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007): 

(25) 𝐶𝑡+1

𝐶𝑡
=  𝛽(1 −  𝛿 + 𝛼𝐴𝑡+1𝐾𝑡+1

𝛼−1𝐿𝑡+1
(1−α)) 

 

(26) 
(1 − 𝛼)𝐴𝑡𝐾𝑡

𝛼𝐿𝑡
(−α)(ℎ̅𝑁𝑡 − 𝐿𝑡) =  

1 − 𝛾

𝛾
𝐶𝑡 

 

Jämvikt i ekonomin fås där värden på variablerna C, K och L uppfyller ekvationerna (24)-(26), givet värdet på 

realkapital i utgångsläget som benämns 𝐾𝑇0
 (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007). Vidare måste ett slutvillkor vilket 

benämns som transversalitetsvillkoret (fritt översatt) också gälla (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007):  

(27) lim
𝑡→∞

𝛽𝑡
𝛾

𝐶𝑡
𝐾𝑡+1 = 0  

Ekvationerna (24)-(26) kan förenklas ytterligare om antagandet görs att systemet konvergerar till en balanserad 

tillväxtbana vid ett givet tidssteg 𝑇1 (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007). Vid en balanserad tillväxtbana gäller som sagt 

ekvationerna (5)-(10). Det exakta tillvägagångssättet som den balanserade tillväxtbanan beräknas avgränsas och 

redovisas inte i metoden men återfinns i Modeling Great Depressions: The Depression in Finland in the 1990s 

(Conesa, Kehoe & Ruhl 2007). Vad som är relevant är att beteendet i ekonomin blir förutsägbart vilket innebär att 

värden på K, Y, L, w och r för tidssteget 𝑇1är möjliga att beräkna (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007). Bland annat kan 

ekvationerna (6) och (9) användas för att beskriva realkapitalets utveckling från och med 𝑇1((Conesa, Kehoe & Ruhl 

2007)):  

(28) 𝐾𝑇1+1 = 𝑔𝜂𝐾𝑇1
  

Ekvation (28) möjliggör att ekvationerna (24)-(26) blir ett lösbart system (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007). Detta görs 

genom att lösa ut Ct ur ekvation (24) och sedan föra in resultatet i ekvation (25) och (26) (Conesa, Kehoe & Ruhl 

2007):  

(29) 
             

𝐴𝑡+1𝐾𝑡+1
𝛼𝐿𝑡+1

(1−α) −  𝐾𝑡+2 + (1 −  𝛿)𝐾𝑡+1

𝐴𝑡𝐾𝑡
𝛼𝐿𝑡

(1−α) −  𝐾𝑡+1 + (1 −  𝛿)𝐾𝑡

=  𝛽(1 −  𝛿 + 𝛼𝐴𝑡+1𝐾𝑡+1
𝛼−1𝐿𝑡+1

(1−α)) 
  

                  𝑑ä𝑟: 𝑡 =  𝑇0, 𝑇0 + 1, … , 𝑇1 − 1  
(30) 

(1 − 𝛼)𝐴𝑡𝐾𝑡
𝛼𝐿𝑡

(−α)(ℎ̅𝑁𝑡 − 𝐿𝑡) =  
1 − 𝛾

𝛾
(𝐴𝑡𝐾𝑡

𝛼𝐿𝑡
(1−α) − 𝐾𝑡+1 + (1 −  𝛿)𝐾𝑡) 

 

                  𝑑ä𝑟: 𝑡 =  𝑇0, 𝑇0 + 1, … , 𝑇1  
Vid tidssteget 𝑇0 startar simuleringen och vid tidssteget 𝑇1 avslutas simuleringen (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007). Efter 

𝑇1 når ekvation (30) en balanserad tillväxtbana och bildar tillsammans med ekvationerna (28) och (29) ett lösbart 

system för samtliga tidssteg (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007). Både A och N är exogena variabler8 och bestäms utifrån 

indata (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007). Eftersom simuleringen också körs för framtida årtal uppskattas tillväxten i A 

enligt den genomsnittliga tillväxttakten i tillgänglig data efter den tidpunkt då data inte längre är tillgängligt 

(Conesa, Kehoe & Ruhl 2007). Tillväxttakten i N antas istället enligt prognos (mer om detta i nästa avsnitt) vilket 

skiljer sig från tillvägagångssättet i Modeling Great Depressions: The Depression in Finland in the 1990s där N växer 

enligt tillväxttakten för det sista året som data finns tillgänglig för (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007). När data inte finns 

tillgänglig antas ekvation (6) och (10) gälla, det vill säga att A växer med takten 𝑔1−𝛼 och N tillväxer med 𝜂 (Conesa, 

Kehoe & Ruhl 2007), dock verkar övriga variabler nå en balanserad tillväxttakt först vid 𝑇1.  

                                                           
8 En exogen variabel är en variabel vars värde i modellen bestäms innan simuleringen startar.  
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Även β, γ, δ och α är exogena men fungerar som konstanter i modellen (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007). Hur värden på 

α och δ tas fram diskuteras i nästa avsnitt men tillvägagångssättet för att ta fram resterande exogena konstanter 

redovisas här. β kalibreras genom att den först löses ut ur ekvation (25) och förenklas med hjälp av (18) vilket ger 

(Conesa, Kehoe & Ruhl 2007):  

(31) 
𝛽 =

𝐶𝑡+1

𝐶𝑡(1 −  𝛿 + 𝛼 𝑌𝑡+1 𝐾𝑡+1⁄ )
 

 

Ett genomsnittligt värde på β tas sedan för den tidsperiod som modellen körs i, mer om detta i nästa avsnitt. 

Kalibreringen av γ sker på ett liknande sätt som kalibreringen för β, genom att γ löses ut ur ekvation (26) och 

förenklas sedan med hjälp av (18) vilket ger (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007):  

(32) 
𝛾 =  

𝐶𝑡

(1 − 𝛼)𝐴𝑡𝐾𝑡
𝛼𝐿𝑡

(−𝛼)
(ℎ̅𝑁𝑡 − 𝐿𝑡) + 𝐶𝑡

=
𝐶𝑡𝐿𝑡

(1 − 𝛼)𝐴𝑡𝐾𝑡
𝛼𝐿𝑡

(1−𝛼)
(ℎ̅𝑁𝑡 − 𝐿𝑡) + 𝐶𝑡𝐿𝑡

=  
𝐶𝑡𝐿𝑡

(1 − 𝛼)𝑌𝑡(ℎ̅𝑁𝑡 − 𝐿𝑡) + 𝐶𝑡𝐿𝑡

 

 

Ett genomsnittligt värde på γ tas sedan för den tidsperiod som modellen körs i, återigen beskrivs detta ytterligare i 

nästa avsnitt.  

När alla exogena variabler och konstanter är kalibrerade för ekvationssystemet som utgörs av ekvationerna (28)-

(30) blir systemet lösbart (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007). Eftersom ekvationerna ställs upp för varje tidssteg fås ett 

system av 2(𝑇1 − 𝑇0) − 1 olinjära ekvationer och lika många okända variabler (som utgörs av K och L i varje 

tidssteg) (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007). Ekvationssystemet löses sedan med hjälp av 2 Matlabprogram som återfinns 

via www.greatdepressionsbook.com/programs (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007; Kehoe & Prescott 2007b). 

Matlabprogrammen använder dessutom en separat Excelfil (BaseCaseCalibration) för att bearbeta indata och 

kalibrera variabler (Kehoe & Prescott 2007b). Ett av programmen löser ekvationssystemet numeriskt med hjälp av 

Newtons metod vilket gissar en lösning som sedan förbättras tills rimliga felmarginaler nås (Conesa, Kehoe & Ruhl 

2007). När värden på K och L är kända används sedan ekvationerna i detta avsnitt för beräkna övriga variabler. Mer 

information om modellens utdata ges i nästa avsnitt. Slutligen är det viktigt att påpeka att modellen förhindrar 

negativa värden på investeringar i tidsstegen när en lösning tas fram genom att istället anta att inga investeringar 

sker i tidssteget (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007).  

Nästa avsnitt beskriver hur modellen från www.greatdepressionsbook.com/programs förbättrades för att kunna 

köras bättre efter de förutsättningar på indata som gäller för Sverige.    

1.5.3 Metoden för tillämpningen av den neoklassiska jämviktsmodellen samt hur denna fungerar 
Den neoklassiska jämviktsmodellen som simuleras för Finland körs för tidsperioden 1980 till 2040 där data finns 

tillgänglig fram till 2005 (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007). Modellen återfinns som sagt via 

www.greatdepressionsbook.com/programs (Kehoe & Prescott 2007b). Innan modellen modifieras använder den 

indata på populationen i arbetsför ålder (i tusentals) (15-64), reell9 (eller faktisk) BNP (i miljoner Euro), fasta 

bruttoinvesteringar10 (i miljoner Euro) och antal arbetade timmar (i tusentals) i ekonomin för perioden 1960-2005 

vilka klistras in i kolumn B-E i Excelfilen BaseCaseCalibration (Kehoe & Prescott 2007b). Data på bland annat 

nominell11 BNP och total depreciering av realkapital används också för att kalibrera α (Kehoe & Prescott 2007b) men 

eftersom kalibreringen sker på ett annat sätt när modellen anpassas efter svenska data görs ingen fördjupning av 

hur kalibreringen går till.  

                                                           
9 Ett reellt eller faktiskt värde inom ekonomi är ett värde som är justerat för inflation.   
10 Fasta bruttoinvesteringar skiljer sig från investeringar genom att de inte innefattar lagerinvesteringar, istället allokeras dessa 
till konsumtion.  
11 Ett nominellt värde inom ekonomi är däremot ett värde som inte är justerat för inflation.  
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Excelfilen börjar med att använda indata på populationen i arbetsför ålder (i tusentals) och multiplicerar denna med 

ℎ̅ för varje tidssteg som sätts till 5200 timmar per år, detta ger en dataserie på tillgängliga timmar (i tusentals) för 

marknadsaktivitet eller ℎ̅𝑁 i kolumn F (Kehoe & Prescott 2007b). Vidare fås konsumtionen (i miljoner Euro) i kolumn 

G genom att ta Y – I = C (Kehoe & Prescott 2007b) vilket är konsekvent med ekvation (3). Eftersom data för mängd 

realkapital saknas för Finland för hela den aktuella tidsperioden (1960-2005) konstrueras istället en serie i kolumn H 

(i Euro) genom att lösa ut δ och 𝐾𝑇0
med hjälp av Excel Solver. Samtidigt beräknas övrigt realkapital med hjälp av 

ekvation (4) (Kehoe & Prescott 2007b). Eftersom α kalibreras av Excelfilen (med hjälp av bladet calibrate alpha som 

inte används för det svenska scenariot och därför inte redovisas här) finns nu all information som krävs för att 

beräkna A (eller TFP) för 1960-2005 i kolumn J med hjälp av ekvation (22) (Kehoe & Prescott 2007b). Sedan 

beräknas w (i Euro) i kolumn P och r (som procentsats) i kolumn K för samtliga tidssteg med hjälp av ekvationerna 

(20) (för w) och (21) (för r) (Kehoe & Prescott 2007b). För att få fram värden på γ i kolumn Q och β i kolumn S 

används ekvation (31) (för β) och (32) (för γ) (Kehoe & Prescott 2007b). När värden på γ och β är kända för 

tidsstegen används genomsnittsvärdet i tidsperioden 1970-1980 som konstanta exogena värden (Kehoe & Prescott 

2007b). Modellen kan även använda indata på skatter för att ta hänsyn till offentlig sektor (Kehoe & Prescott 2007b) 

men detta avgränsas bort och hålls utanför ramen för exjobbet.  

Excelfilen används sedan för att beräkna indata till Matlabprogrammet depressions.m. Indata på A, population i 

arbetsför ålder och tillgängliga timmar för marknadsaktivitet krävs för varje tidssteg (även värdet på skatter kan 

föras in men dessa sätts till 0) och hittas i kolumn X-AC. Indata på β, γ, δ, α, 𝑔1−𝛼, η och 𝐾𝑇0
 är konstanter som 

hittas i X3-X9. 𝑔1−𝛼 benämns enbart som g i programmet och är den genomsnittliga tillväxttakten i A för perioden 

1960-2005. Värden på A efter 2005 tas fram genom att anta en tillväxt på 𝑔1−𝛼 fram till 2040. η benämns som eta i 

programmet och antas vara den tillväxttakten i N mellan 2004 och 2005. Värden på N efter 2005 tas fram genom att 

anta en tillväxt på η fram till 2040. De exogena konstanterna β, γ, δ, α, 𝑔1−𝛼, η exporteras sedan till bladet 

paramBase i BaseCaseCalibration och sparas sedan som textfil paramBase.txt12 som sedan används som indata till 

depressions.m. De exogena variablerna A, population i arbetsför ålder och tillgängliga timmar (samt skatter vars 

värden sätts till 0 för samtliga tidssteg) bildar en matris med storleken 6(𝑇1 − 𝑇0) som exporteras till bladet 

dataBase i BaseCaseCalibration och sparas sedan som textfil dataBase.txt. Det är viktigt att både dataBase.txt och 

paramBase.txt finns i samma mapp som depressions.m innan programmet används. Tillsammans med programmet 

solveModel.m (som också måste befinna sig i samma mapp) beräknar depressions.m jämviktensvärden i ekonomin 

och sparar dem som utdata i Excelfilen Output. I Output sparas data i 6 kolumner för tidsperioden 𝑇0 − 𝑇1och 

innehåller följande information: Y/N, I/Y, L/N, C/Y, K/Y och (r-δ). Denna data klistras sedan in i kolumnerna AG-AL i 

BaseCaseCalibration13. BaseCaseCalibration använder sedan utdata i bladen L%N, Y%N och K%Y där data jämförs 

med den finska ekonomin för att avgöra modellens prestanda. (Kehoe & Prescott 2007b)  

När BaseCaseCalibration modifieras för att tillämpas på svenska data sparas den istället med namnet 

Grundmodellen. Eftersom simuleringen för svensk data är till för att avgöra hur olika makroekonomiska variabler 

reagerar på olika framtidsscenarion väljs istället 1990, en senare tidsperiod, som simuleringsstart. Dock väljs 2035 

som slutdatum för att undvika att eventuella avvikelser från data sprider sig och ger felaktiga prognoser på mycket 

lång sikt. Eftersom γ och β kalibreras som genomsnittsvärden för de 10 åren innan simuleringsstart importeras data 

från och med 1980. Till skillnad från den finska ekonomin finns för den svenska tillgänglig data för både realkapital 

och arbetets inkomstandel (1–α) tillgängligt. Dock begränsas data på realkapital till 2012 och eftersom också reell 

BNP och fasta bruttoinvesteringar anges som fasta priser sätts 2012 års fasta priser som enhet för alla ekonomiska 

data/variabler. Detta innebär också att indata för A i modellen begränsas till 2012 vilket leder till att mellan 2012 

                                                           
12 För att spara Excelbladet som textfil ha bladet uppe och välj sedan fileSave As och välj ”Text (Tab delimited)” i menyn ”Save 
as type”.   
13 I data är det viktigt att omvandla ”.” till ”,” med hjälp av funktionen ”Find & Replace” för att denna ska bli användbar.  
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och 2035 antas den exogena variabeln växa med 𝑔1−𝛼 i varje tidsperiod. Något som också medför att prognosdelen 

av modellen startar vid 2012.  

Data på population i arbetsförålder (i tusentals) mellan 1980 och 2014 tas från OECD statistikdatabas (OECD Stats 

2015a). Istället för att låta N tillväxa enligt tillväxttakten år 2013-2014 används OECDs prognoser för den svenska 

befolkningsutveckling fram till 2035 som indata. På samma sätt som med BaseCaseCalibration förs populationsdata 

in i kolumn B i Grundmodellen. Data på både reell BNP och fasta bruttoinvesteringar i 2012 års fasta priser för 

tidsperioden 1980-2012 tas från konjunkturinstitutet (Konjunkturinstitutet 2015) och förs in kolumn C-D i 

Grundmodellen14. Med hjälp av en nyare upplaga av data från konjunkturinstitutet (Konjunkturinstitutet 2015) kan 

värden på I och Y fram till 2015 tas fram i 2012 års fasta priser där värdet för 2015 är ett prognosvärde. Data på 

arbetade timmar (i tusentals) för den svenska ekonomin kommer från Statistiska centralbyrån (SCB 2015a) och 

klistras in i kolumn E i Grundmodellen. Data för den svenska stocken av realkapital (i kr) från 1980-2012 kommer 

från både OECD (OECD Stats 2015b) och Statistiska centralbyrån (SCB 2015b) och bearbetas för att anges i 2012 års 

fasta priser och klistras sedan in i kolumn I i Grundmodellen. Slutligen tas data på arbetets inkomstandel (1 – α) från 

OECD (OECD Stats 2015c) för perioden 1980-2012 och klistras in i kolumn K i Grundmodellen.  

Beräkningarna i Grundmodellen påminner mycket om dem i BaseCaseCalibration men innehåller vissa skillnader. 

Eftersom data på realkapital finns tillgängligt beräknas värden på δ mellan 1980 och 2011 med hjälp av ekvation (4) 

och förs in i kolumn H. Sedan beräknas ett värde på δ genom att ta genomsnittsvärdet från simuleringsstart 1990 

fram till 2011. Värdet på α för perioden 1980-2012 tas fram genom att ta 1 – arbetets inkomstandel 15 och klistras in 

i kolumn K. Värden på β och γ beräknas på samma sätt som i BaseCaseCalibration men istället för att kalibrera 

variablerna efter genomsnittsvärdet för tidsperioden 1980-1990 används tidsperioden 1990-2012 då det antas ge 

mer aktuella och därmed tillförlitliga värden. Data från 1980-1990 behålls dock i modellen och används senare i en 

känslighetsanalys för att avgöra vilken tidsperiod som ger bäst värden på β och γ. Eftersom prognosvärden existerar 

för befolkningstillväxten används genomsnittsvärdet för tillväxttakten i perioden 2012-2035 som värde på η. Indata 

på β, γ, δ, α, 𝑔1−𝛼, η och 𝐾𝑇0
 återfinns i AA4-AA10 och används för att konstruera paramBase.txt. Indata på A (TFP), 

arbetande population (N), totalt antal tillgängliga timmar för marknadsaktivitet (ℎ̅𝑁) och skatter (sätts till 0 för 

samtliga tidsperioder) återfinns i kolumn AA-AF och används för att konstruera dataBase.txt. Efter att modellen 

körts klistras utdata från Output in i kolumn AK-AP. Utdata används sedan för att konstruera tidsserier av värden 

från både modell och data för variablerna Y, L, K, C, I och Investeringskvot. Vidare normaliseras värden på Y, L, K, C, I 

från både modell och data med 1990 års värden som index = 100 för att avgöra hur variabeln utvecklas från sitt 

ursprungsvärde. Startvärden för simuleringen kan dock skilja sig åt från de värden som anges i data vilket innebär 

att indexerade värden inte ska jämföras mellan modell och data. Grafer konstrueras sedan för samtliga tidsserier 

och återfinns i separata blad med samma namn i Grundmodellen. 

Innan olika scenarier på tillväxt körs (för att avgöra hur Y, L, K, C, I reagerar) genomförs 3 känslighetsanalyser för att 

avgöra hur Grundmodellen bäst kalibreras för att motsvara tillgänglig data. De två första känslighetsanalyserna 

ändrar simuleringsstarten till 1980 respektive 2010 för att ta reda på om startdatum för simuleringen har någon 

betydelse för hur modellen reagerar efter 2012. Den tredje känslighetsanalysen använder istället 

genomsnittsvärden på β och γ från perioden 1980-1990 för att avgöra om tillvägagångssättet som används i 

Modeling Great Depressions: The Depression in Finland in the 1990s (Conesa, Kehoe & Ruhl 2007) leder till en bättre 

kalibrering. Resultatet av känslighetsanalysen redovisas i avsnitt 2.2.2 och visar att den version av Grundmodellen 

som redan används är lika tillförlitlig som känslighetsanalyserna och används därför för att simulera olika scenarier 

för tillväxt. Vilken känslighetsanalys som ger bäst resultat bedöms av hur väl modellen följer trenden i data för reell 

BNP (Y).  

                                                           
14 Data och mer utförlig beskrivning av hur denna har behandlats återfinns i mappen ”Data som används för att kalibrera 
modellen”, vilken bifogas tillsammans med exjobbsrapporten.  
15 1– (1– 𝛼) =  𝛼 
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Eftersom Grundmodellen i sig är ett tillväxtscenario körs enbart scenarier på nolltillväxt och negativ tillväxt. 

Scenariot för nolltillväxt fås genom att sätta 𝑔1−𝛼 = 1 vilket skulle kunna tolkas som att teknologisk utveckling eller 

effektivitet i samhället inte förbättras. Observera dock återigen att 𝑔1−𝛼 motsvaras av g i Grundmodellen vilket kan 

leda till förvirring. Scenariot för negativ tillväxt fås istället genom att sätta 𝑔1−𝛼 = 0,985 vilket skulle kunna tolkas 

som att teknologisk utveckling eller effektiviteten i samhället försämras. Att förändra hur 𝑔1−𝛼 utvecklas är 

nödvändigtvis inte ett önskvärt scenario om det enbart leder till att effektiviteten påverkas i ekonomin. Detta 

eftersom det inte nödvändigtvis leder till att mindre tid läggs på arbete till förmån för mer fritid. För att styra 

ekonomin mot att välja mer fritid istället för arbete behöver värdet på γ ändras eftersom den exogena konstanten 

viktar hur det representativa hushållet väljer mellan fritid och konsumtion (se ekvationerna (13) och (14)). Detta 

görs i scenariot Arbetstidsförkortning istället för tillväxt. Förändringen av γ kan inte ske i ett steg eftersom det inte 

skulle förändra tillväxten i A på sikt utan istället leda till en plötslig lågkonjunktur och en ekonomi som sedan växer 

som vanligt. γ behöver istället förändras successivt i takt med att A växer för att ge ett mer realistiskt resultat, 

nämligen att arbetstiden i den svenska ekonomin succesivt minskar (exempelvis som en följd av policy). För att 

möjliggöra en sådan förändring behöver Grundmodellen, depressions.m och solveModel.m skrivas om för att kunna 

hantera γ som variabel istället för konstant. I Grundmodellen förs γ in som indata till database.txt genom att skapa 

en tidsserie med värden från 1990-2035 i kolumn AG. Värden på γ mellan 1990 och 2012 existerar redan i kolumn T 

och importeras därifrån. När värdet på γ minskar väljer det representativa hushållet att lägga mer tid på fritid 

istället för arbete, därför antas γ krympa med 1,5 procent årligen efter 2012, det vill säga att tillväxttakten för γ är 

0,985 från 2012-2035. Hur ändringar i depressions.m och solveModel.m har gjorts redovisas i bilaga 1, de nya 

programmen sparas som depressions2.m och solveModel2.m.  

Begränsningar i Grundmodellen, depressions2.m och solveModel2.m medför att A inte förändras när antal arbetade 

timmar i ekonomin successivt minskar vilket inte är konsekvent med ekvation (22). Detta innebär att modellen antar 

att samma arbete kan utföras med hjälp av minskad arbetstid så att produktiviteten förblir oförändrad. Argumentet 

kan göras att detta stämmer eftersom minskad arbetstid möjligtvis minskar stressen i samhället och därmed blir 

arbetare mer produktiva under sin tid på jobbet. Detta gäller inte nödvändigtvis i praktiken varför nivån på reell BNP 

i Arbetstidsförkortning istället för tillväxt antagligen är något lägre än vad som redovisas.   

1.6 Kommentar om dispositionen  
Litteraturstudien som används för att svara på frågeställningskategori 1 ingår under Kapitel 2, Resultat istället för 

att fungera som ett separat teoriavsnitt. Valet motiveras med att den litteratur som finns tillgänglig är för begränsad 

för att svara på frågeställningskategori 1 utan att införa egna argument och tolkningar. Därför passar inte 

litteraturstudien som ett teoriavsnitt.  

  



15 
 

2 Resultat 
I kapitlet presenteras resultatet av litteraturstudien under avsnitt 2.1 medan resultatet av den neoklassiska 

jämviktsmodellen presenteras under avsnitt 2.2.   

2.1 Vilka hållbarhetsproblem kan kopplas till den ekonomiska aktivitet som sker idag och med 

fortsatt BNP-tillväxt? Hur fungerar BNP som välfärdsmått? 
Avsnittet går igenom om en konflikt mellan hållbar utveckling och ekonomisk aktivitet (samt tillväxt av denna) 

existerar och fördjupar sig i problematiken. Vidare studeras kort hur BNP fungerar som välfärdsmått. Avsnittet är 

skrivet för att svara på frågeställningskategori 1. Frågeställningen Innebär dessa hållbarhetsproblem en konflikt 

mellan ekonomisk och ekologisk hållbarhet? exkluderas dock från avsnittet och besvaras istället i avsnitt 3.1. Delar 

av avsnittet kan ses som en utveckling av 1.1 Bakgrund vilket är skälet till att viss fakta upprepas.  

Figur 2 har ställts upp för att ge en bättre översikt av hela avsnitt 2.1 genom att förklara hur avsnitten 2.1.1–2.1.8 

hänger ihop:  

 

Figur 2. Figuren ger en översikt av avsnitt 2.1 samt förtydligar vilken koppling de olika avsnitten har till varandra. Rubrikerna i figuren har 
samma avsnittsnummer (exempelvis 2.1.1) som i avsnitt 2.1 men rubrikerna skiljer sig något från de faktiska rubrikerna i 2.1 (av 
utrymmesskäl). Färgen på bakgrunden till avsnittsrubrikerna bestäms av avsnittets fokus: blå innebär fokus mot ekonomi, röd innebär fokus 
mot hållbarhetsproblematik, grön innebär fokus mot potentiella/föreslagna hållbarhetslösningar och för sammanfattningen är bakgrunden 
gul. Kopplingen mellan avsnitten ges av de svarta pilarna i figuren. För att undvika att antal pilar i figuren blir för stort (vilket skulle göra 
figuren oläslig) används den vita romben i mitten. En pil från den vita romben till ett avsnitt innebär att alla pilar som går till romben har 
koppling till avsnittet. Det vill säga att alla avsnitt i kolumnen till vänster kan kopplas samman med avsnittet som pilen pekar på. 2.1 börjar 
med avsnitt 2.1.1 som ger en kort introduktion till BNP och BNP-tillväxt. 2.1.1 används sedan som bakgrund till 2.1.2 som diskuterar 
hållbarhetsproblem kopplat till dagens ekonomi. 2.1.2 används i sin tur för att underbygga både 2.1.3 och 2.1.4 som behandlar om BNP-
tillväxt kan frikopplas från miljöpåverkan genom olika strategier (exempelvis effektivisering och cirkulär ekonomi). Samtliga avsnitt i den 
vänstra kolumnen (2.1.1–2.1.4) fungerar sedan som bakgrund till varför Sveriges miljöpåverkan behandlas i 2.1.5. 2.1.1–2.1.5 används sedan 
för att ge relevans till avsnitten 2.1.6 och 2.1.7 som diskuterar om BNP-tillväxt ökar välståndet samt om tillväxt verkligen är nödvändigt. 2.1.6 
används också utöver 2.1.1–2.1.5 för att underbygga avsnitt 2.1.7. Samtliga avsnitt sammanfattas i 2.1.8 för att ge en bättre överblick av 2.1 
inför kommande avsnitt.   
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2.1.1 Kort introduktion till BNP-tillväxt 
Till att börja är det viktigt att definiera vad som menas med tillväxt i ekonomisk mening. Standarddefinitionen av 

ekonomisk tillväxt innebär en årliga ökning av ett lands bruttonationalprodukt, förkortat BNP (Malmaeus 2013). 

Tillväxten mäts i monetära termer och genom att ta hänsyn till inflationen (prisökningar, delvis kopplat till att mer 

pengar skapas av banker) är det möjligt att mäta hur mycket den faktiska produktionen av varor och tjänster har 

ökat i ett land (Mankiw & Taylor 2014). Det är ökningen av reell (eller faktisk) BNP, det vill säga produktionen av 

varor och tjänster, som kommer ligga i fokus när tillväxt behandlas framöver. För att vara extra tydlig är det viktigt 

att påpeka att BNP bara är ett mått på den totala produktionen och inte förklarar i detalj vad produktionen i sig 

innehåller (Malmaeus 2013). Vidare produceras inte bara nyttigheter (Malmaeus 2013), även om det kanske 

upplevs som nyttigheter av någon (Mankiw & Taylor 2014). Poängen är att varor och tjänster som livsmedel och 

utbildning blandas med alkohol och krigsmaterial och allt ingår i BNP måttet (Malmaeus 2013). Vidare är det viktigt 

att påpeka att även nyttigheter produceras utanför ekonomin, vilket är uppenbart med lite eftertanke, exempelvis 

barnuppfostran och relationer (Malmaeus 2013). Även produktion som inte är lika nyttig exkluderas av BNP såsom 

illegal droghandel (Malmaeus 2013). Med detta i åtanke är det kanske inte så konstigt att när ett land har uppnått 

ett visst välstånd ökar inte den upplevda lyckonivån i samhället av att BNP ökar ytterligare (Wilkinson & Pickett 

2009).  

Givetvis är BNP inte enbart ett ytligt mått utan går att bryta ner i ytterligare beståndsdelar vilket är relevant när en 

fördjupning i tillväxt görs. Eftersom allt som produceras också konsumeras (en vinst för någon är en kostnad för 

någon annan i en ekonomi) kan BNP delas upp från användarsidan (Mankiw & Taylor 2014): 

(1) 𝐵𝑁𝑃 = 𝐶 + 𝐼 + 𝐺 + 𝑋 − 𝐼𝑀  

Där C är privat konsumtion, I är investeringar, G är offentlig konsumtion, X är export och IM är import. Ekvationen är 

en upprepning av ekvation (1) som presenterades i avsnitt 1.5.2, därför anges samma ekvationsnummer.  

Eftersom det som konsumeras i ett samhälle också har producerats är det mer intressant att beskriva produktionen 

än konsumtionen (trots allt så krävs produktion för att konsumtion ska ske men konsumtion är omöjlig om 

ingenting har producerats). Den vanligaste ekvationen för att beskriva produktionens storlek är den så kallade 

Cobb-Douglas ekvationen, vilken som tidigare nämnts ska ses som en modell och inte ett exakt samband (Mankiw & 

Taylor 2014): 

(2) 𝑌 = 𝐴 ∗ 𝐾𝛼 ∗ 𝐿(1−α)    

Där Y är produktionen och kan tolkas som BNP om ekvationen tillämpas på ett lands ekonomi. K är mängden 

realkapital (till exempel verktyg, maskiner eller fabriker), L är antalet arbetade timmar och A är teknologi, 

produktivitet eller total faktor produktivitet (TFP). Ekvationen är en upprepning av ekvation (2) som presenterades i 

avsnitt 1.5.2, därför anges samma ekvationsnummer. Innan α förklaras mer ingående är formeln ganska intuitiv att 

förstå sig på: Om kapital, arbetstimmar eller produktivitet (exempelvis genom teknikutveckling) ökar i en ekonomi 

så kommer ekonomin att kunna producera mer och därmed sker tillväxt. Det är inte heller särskilt konstigt att 

storleken på en ekonomi inte automatiskt fördubblas om mängden arbetade timmar eller kapital ensamt 

fördubblas, om så vore fallet skulle trots allt en ekonomi bli fyra gånger större om arbetade timmar och kapital 

samtidigt blev dubbelt så stora. Dock är det ett ganska rimligt antagande att en ekonomi skulle växa proportionellt 

med det vi kallar produktivitet (A i ekvationen). För att lösa detta problem kommer α in i bilden, där 0 ˂ α ˂ 1. 

Genom att upphöja kapital med α och arbetade timmar med 1 - α kommer en dubblering av antalet arbetade 

timmar och mängden kapital att göra att BNP (eller Y) fördubblas. Dock så bestäms α inte godtyckligt utan sätts till 

kapitalets inkomstandel av förädlingsvärdet i produktionen, eftersom enbart kapital och arbete är 

produktionsfaktorer innebär detta att 1 – α är arbetets inkomstandel av förädlingsvärdet i produktionen. På så sätt 

kan en enskild ökning av arbetade timmar respektive kapital viktas mot varandra. Hursomhelst så innebär det 

faktum att α < 1 att antal arbetade timmar och kapital har en så kallad avtagande marginalavkastning i en ekonomi. 
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Intuitivt förklaras detta genom att då arbetsstyrkan i ett samhälle är relativt konstant går det inte att öka 

produktionen hur mycket som helst genom att enbart öka mängden kapital, så småningom nås en nivå där antalet 

arbetare inte kan använda kapitalet effektivt längre16. (Malmaeus 2013)  

Naturresurser (inklusive energi) exkluderas i Cobb-Douglas ekvationen trots att dessa är avgörande för att en 

varuproduktion ska vara möjlig17. Att dessa resurser inte tas hänsyn till i dagens ekonomiska modeller skapar 

problem för samhället eftersom det leder till att problem med den ekologiska dimensionen av hållbarhet exkluderas 

vilket riskerar att hota förmågan att producera på lång sikt 18. Dessa hållbarhetsproblem tas upp i nästa avsnitt. 

2.1.2 Hållbarhetsproblem med dagens BNP-tillväxt 
Tillväxt har historiskt varit något bra som har bidragit till att göra människors liv bättre på många sätt. Dock verkar 

inte dagens (relativt sett) höga BNP bidra till en mätbart bättre vardag i dagens I-länder, i alla fall inte om den 

upplevda lyckonivån i ett land uppskattas (Jackson 2009). Samtidigt finns det en hel del som talar för att den 

resursanvändning som sker som en följd av dagens BNP (och tillväxt av denna) skapar hållbarhetsproblem som 

hotar samhällets överlevnad på sikt och dessa kommer tas upp för att visa på varför det är relevant att utveckla 

dagens ekonomiska modeller. Detta är en av de förutsägelser som gjordes av rapporten Limits to Growth i början av 

70-talet, nämligen att mänsklig miljöpåverkan sätter gränser för industriell tillväxt (Meadows, Meadows, Randers & 

Behrens 1972; Wijkman & Skånberg 2015).   

Så vilka hållbarhetsproblem existerar idag? Till att börja med visar världsnaturfonden WWF i sin Living Planet Report 

2014 att mänsklig aktivitet utnyttjar mer resurser än vad planetens bärkraft klarar av (WWF 2014). I dagsläget så 

utnyttjar mänskligheten bärkraften hos runt 1,5 jordklot för att hålla igång ekonomiska aktiviteter, bärkraften för 1 

jordklot överskreds redan i början av 70 - talet (WWF 2014). I bärkraften ingår förnybara resurser (eller ekosystem) 

som förser samhället med mat, bränsle, landyta för nybyggande och skog som annars absorberar koldioxid från 

atmosfären (WWF 2014). Det är alltså mängden biologiskt produktivt land/vattenyta som överanvänds (WWF 2014) 

vilket gör det svårare och svårare att möta den globala populationens behov (och givetvis också att lämna utrymme 

för andra arter) ju längre mänskligheten fortsätter att konsumera över sina tillgångar. Vidare är det viktigt att 

påpeka att det ekologiska fotavtrycket19 per capita skiljer sig väsentlig åt mellan länder där de rikare länderna 

(exempelvis i Västeuropa och USA) generellt har ett större avtryck (WWF 2014). Om hela världens befolkning skulle 

ha samma genomsnittliga fotavtryck som genomsnittet i USA skulle vi behöva hela 3,9 planeter (WWF 2014). Inte 

heller Sverige kommer undan då vi har ett fotavtryck per capita som nästan uppgår till samma nivåer som USA 

(WWF 2014). I en tidigare utgåva av samma rapport från 2012 beskrivs att biodiversitet har minskat med i 

genomsnitt runt 30 procent sedan 1970, vilket innebär att storleken hos den genomsnittliga populationen av växter 

och djur har minskat med ungefär 30 procent (WWF 2012). De tre största orsakerna till förlusten av biodiversitet är 

förlust eller nedbrytning av livsmiljö, exploatering genom jakt och fiske samt klimatförändringen (WWF 2014).   

Ett annat perspektiv på hållbarhetssituationen kommer från rapporten Planetary boundaries från 2009 där en 

uppdaterad version av forskningen presenterades 2015. Konceptet i rapporten är att nio processer för att jorden 

som system ska fungera (befinna sig i ett önskvärt/stabilt tillstånd för mänskligt liv) har identifierats och för dessa 

har gränser som relaterar till samhällets miljöpåverkan satts upp (dessa kallas planetära gränser). Så länge dessa 

gränser inte överskrids är risken att olika system på jorden inte förändras låg vilket innebär att samhällets utveckling 

inte hotas (eller hotas att försämras). Om gränser däremot överskrids innebär det att risken ökar för att planeten 

                                                           
16 En arbetare räcker exempelvis inte för att driva ett flertal fabriker effektivt. 
17 Hur energi skulle kunna inkluderas i en Cobb-Douglas funktion diskuteras av bland annat Malmaeus (Malmaeus 2013). 
18 Problemen skapas inte avsiktligt utan modellerna är till för att vägleda ekonomisk politik, dock innebär en exkludering av 
naturresurser att ekonomin/produktionen inte kan optimeras efter den ekologiska dimensionen av hållbarhet.  
19 Den area (i hektar) som krävs för att försörja de ekologiska varor och tjänster som används (av exempelvis en människa i ett 
land eller av landet som helhet) (WWF 2014). Alternativt: Den area som krävs för att försörja aktiviteter, livsstilar och tekniskt 
kompetens hos människor i relation till biosfärens bärkraft (Robért & Broman et al. 2012).  
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inte blir en lika gästvänlig plats att leva på i framtiden. (Stockholm Resilience Center 2015; Will Steffen et al. 2015) 

Gränserna utgörs av: 

 Klimatförändring 

 Förändring av biosfärens identitet (förlust av biodiversitet) 

 Havsförsurning 

 Biogeokemiska flöden (fosfor och kväve cykler) 

 Marksystemförändring (till exempel avskogning) 

 Sötvattenanvändning 

 Uttunning av ozonskiktet 

 Aerosol belastning av atmosfären (mikroskopiska partiklar i atmosfären som påverkar klimatet och levande 

organismer) 

 Införande av nya enheter (till exempel organiska föroreningar, radioaktivt material, nanomaterial och 

mikroplaster) 

Fyra av nio planetära gränser har i dagsläget passerats, varav två stycken (Klimatförändring och Förändring av 

biosfärens identitet) ses som ”kärngränser” som kan förändra jorden som systemet på egen hand vid en betydande 

överskridning (Stockholm Resilience Center 2015; Will Steffen et al. 2015). De sista två planetära gränserna i 

punktlistan har inte kunnat kvantifieras viket innebär att data inte kan redovisas för dessa (Stockholm Resilience 

Center 2015; Will Steffen et al. 2015). De överskridna gränserna redovisas i figur 3, figuren bygger dock på data från 

2009 och inte 2015 vilket innebär att gränsen Markanvändning (Marksystemförändring i punktlistan ovan) inte 

överskrids. Denna gräns är dock överskriden i 2015 års upplaga av Planetära boundaries (Stockholm Resilience 

Center 2015; Will Steffen et al. 2015). Notera också att figurens namn på gränserna skiljer sig någorlunda från 

namnen i punktlistan ovan20 samt att gränsen Biogeokemiska flöden (fosfor och kväve cykler) delas upp i en fosfor 

respektive kvävecykel.  

                                                           
20 I figur 3 finns följande skillnader i namn på planetära gränser jämfört med punktlistan ovan: Förändring av biosfärens 
identitet (förlust av biodiversitet) heter Förlust av biologisk mångfald i figuren. Vidare är Biogeokemiska flöden (fosfor och kväve 
cykler) = Påverkan på fostfor/kvävecykeln, Marksystemförändring = Markanvändning, Sötvattenanvändning = 
Färskvattenanvändning, Aerosol belastning av atmosfären = Aerosoler(luftpartiklar) och Införandet av nya enheter = Miljögifter.  
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Figur 3. Figuren är tagen från rapporten Grön ekonomi (Grenholm & Grenholm 2014) och tillåtelse har getts för att använda figuren. De nio 
planetära gränserna för att jorden som system ska befinna sig i ett önskvärt/stabilt tillstånd samt hur mänsklig aktivitet förhåller sig till dessa. 
Systemgränserna utgörs av jordklotets ytterlinjer och finns tillgängliga som siffervärden i figuren. I jordklotets mitt anges miljöpåverkan vid en 
förindustriell nivå. Staplarnas storlek för respektive planetär gräns representerar det uppskattade tillståndet, där ett gul och rött område för 

gränsen indikerar att miljöpåverkan är överskriden. Gränserna för påverkan på kvävecykeln (ingår i biogeokemiska flöden i punktlistan på 
föregående sida), förlust av biologisk mångfald (förändring av biosfärens identitet i punktlistan), klimatförändring och markanvändning 

(marksystemförändring i punktlistan) har överskridit en säker nivå. Att gränsen för marksystemanvändning i figuren inte är överskriden beror 
på att figuren använder data från 2009 och inte 2015. 

Förutom miljökonsekvenserna av en fortsatt ekonomisk tillväxt finns en annan aspekt, nämligen om det ens är 

möjligt att fortsätta använda icke-förnybara naturresurser på samma sätt som vi gör idag. Från bärkraftsexemplet 

ovan står det ju redan klart att nuvarande överexploatering av förnybara naturresurser inte är hållbart.  

De icke-förnybara naturresurser som antagligen får mest uppmärksamhet idag är fossila bränslen och dess 

användning i energisystemet. När det kommer till global energianvändning har forskning visat både att ökad tillväxt 

kräver mer energi och omvänt: att ökad energianvändning skapar mer tillväxt, åtminstone ur ett historiskt 

perspektiv (Rockström J. & Wijkman A. 2011). Tillväxten i ekonomi och efterfrågan på energi har efter andra 

världskriget ökat efter liknande accelererande kurvor, ibland har efterfrågan på energi till och med ökat snabbare är 

tillväxten (Rockström J. & Wijkman A. 2011). Forskningsartikeln The economic growth enigma: Capital, labour and 

useful energy? har också visat att inte mer än 15 procent av den ekonomiska tillväxten kan tillskrivas förbättringar i 

teknikfaktorn (A i Cobb-Douglas ovan) vilken betyder att 85 procent av tillväxten kan kopplas till andra faktorer där 

energianvändningen har en viktig roll (Ayres & Voudouris 2013). Att energianvändning är viktig för dagens 

produktion och att ökad energianvändning är nödvändig för tillväxt är relevant eftersom fossila bränslen inte är 

förnybara. Dessa används i stor utsträckning i dagens energisystem: 66 procent av världens energianvändning år 

2012 och drygt 80 procent av energitillförseln kom från kol, olja och gas (IEA 2014). Av dessa börjar utvinningen av 

olja att nå sin gräns (UKERC 2009). Oljan svarar idag för ungefär 40 procent av den globala energiförsörjningen 

(Malmaeus 2013) och för omkring 90 procent av energiförsörjningen till transporter vilka är en viktig förutsättning 



20 
 

för att dagens globala ekonomi ska fungera (Sanne 2012). Enligt IEA väntas oljebehovet i ett ”business as usual”21 

scenario för tillväxt att öka till 105 miljoner fat om dagen år 2030, en ökning med 24 procent jämfört med 2008 (IEA 

2009). Utöver argumentet att den planetära gränsen för att klimatförändring redan har passerats och att vi borde 

minska vår användning av olja finns en annan anledning till att minska vårt oljeberoende, nämligen att vi närmar oss 

Peak oil (UKERC 2009). Peak oil innebär att den globala produktionen av olja når sin topp och det råder vissa 

oklarheter kring när detta kommer att ske eller om det redan har inträffat (UKERC 2009). UK Energy Research 

Center har analyserat 500 studier/analyser på området och kommit fram till att det är sannolikt att en topp i 

oljeproduktionen inträffar innan 2030 samt att det finns en hög risk att det sker innan 2020 (UKERC 2009). Peak oil 

skapar problem eftersom olja är en svår energiform att ersätta på kort sikt (i transport och jordbrukssektorn) 

(Rockström & Wijkman 2011).  Samtidigt skulle det krävas minst 20 år av satsningar på alternativ energi och 

energieffektivitet för att ställa om energisystemet och undvika allvarliga störningar i ekonomin (Hirsch et al. 2005). 

Att ersätta olja begränsas (utöver miljö och klimatskäl) av faktorer som kostnader och bristande effektivitet i 

omvandlingen hos alternativa bränslen (Rockström & Wijkman 2011). Detta blir uppenbart om EROI, eller Energy 

Return Of Investment (energiavkastningen av en investering) analyseras och jämförs. Olja har under en stor del av 

1900-talet haft en hög EROI på 50-100 gånger den investerade energin (EROI 50-100:1) (Rockström & Wijkman 

2011). I dagsläget har EROI minskat till omkring 20:1 vilket fortfarande är rimligt då samhället bedöms klara av ett 

minimum på 5:1 för att fungera (Rockström & Wijkman 2011). För alternativa energiformer till olja ligger dock EROI 

lägre, exempelvis ligger etanol producerat av majs i USA på 1,2:1 och tjärsand i Kanada ligger på 3-5:1 (Rockström & 

Wijkman 2011). Det som är relevant med peak oil är alltså att risken finns att samhällets energitillförsel kommer att 

minska i framtiden vilket i sin tur blir ett hinder för tillväxt.  

Även tillgången på andra resurser kan bli en begränsande faktor för tillväxten, beroende på effektiviteten hos 

återvinning och möjligheten till frikoppling av materialanvändning vilket tas upp ytterligare i senare avsnitt. Några 

exempel är silver och koppar vars reserver kommer vara uttömda om ett par decennier med nuvarande 

utvinningstakt (Malmaeus 2013). Metallen indium används till pekskärmar och antimon inom mediciner, båda 

väntas ta slut om 10 år (Malmaeus 2013). För att göra situationen värre ökar utvinningstakten av många metaller 

och några ökar till och med snabbare än global BNP, exempelvis järnmalm, bauxit och nickel (Jackson 2009). En 

annan naturresurs som inte är förnybar är fosfor som används som konstgödsel och är en förutsättning för att 

jordbruket ska fortsätta leverera livsmedel (Malmaeus 2013). Fosfor som levereras idag kommer främst från gruvor 

och på samma sätt som olja väntas en produktionstopp, sannolikt omkring 2030 (Malmaeus 2013). 

Huvudproblemet ligger i att när människor bosätter sig i städer bryts det naturliga kretsloppet av näringsämnen och 

istället för att återföras till marken kommer näringsämnen ut i vatten och hav där de bidrar till andra miljöproblem 

(Malmaeus 2013). Sambandet mellan framtida ekonomisk tillväxt och att lättåtkomliga fyndigheter av resurser som 

fosfor och olja utarmas tas upp i rapporten Grön ekonomi från Naturskyddsföreningen (Grenholm & Grenholm 

2014). När energi och råvaror inte längre är lätta att komma åt ökar kostnaden för utvinning och därmed priserna 

(Grenholm & Grenholm 2014). Högre priser på energi och råvaror innebär i sin tur att konsumtion av andra varor 

minskar vilket skapar en lägre ekonomisk tillväxt (Grenholm & Grenholm 2014). Att ha system som bygger på 

fortsatt exponentiell tillväxt är därmed inte hållbart om samhället fortsätter enligt samma mönster som tidigare. I 

sammanhanget är det viktigt att komma ihåg att exponentiell tillväxt innebär att ökningen av BNP totalt sett är 

större från år till år (när en konstant procentuell tillväxttakt antas). En konsekvens av detta är att den globala 

ekonomin väntas fyrdubblas fram till 2050 (samtidigt som den globala befolkningen ökar från 7 till över 9,2 

miljarder) (Wijkman & Skånberg 2015). Något som sätter ytterligare press på användningen av naturresurser där 

behovet av bland annat mat, energi, industriprodukter och vatten ökar (Wijkman & Skånberg 2015).  

För att lösa problemet med att dagens produktion skapar hinder för den framtida försörjningen av både förnybara 

och icke-förnybara naturresurser samtidigt som en ekonomisk tillväxt bibehålls har frikoppling presenterats som en 

lösning (Jackson 2009). Frikoppling innebär att vi ökar effektiviteten i produktionen och på så sätt kan minska 

                                                           
21 Ett scenario av konventionell tillväxt.  
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miljöpåverkan/resursanvändning samtidigt som den ekonomiska tillväxten fortsätter (Jackson 2009). Med tanke på 

ovan nämnda hållbarhetsproblem är en fungerande frikoppling en förutsättning för att ekonomisk tillväxt ska vara 

ett realistiskt alternativ för framtiden. Vad som dock är intressant är att ekonomer hade åtgärder som påminde om 

frikoppling som argument mot Limits to Growth22, nämligen att bland annat teknologisk utveckling och substitution 

skulle vara en lösningar på de utmaningar som rapporten förutsåg (Wijkman & Skånberg 2015). Trots detta står 

samhället idag inför de hållbarhetsproblem som presenterats i detta avsnitt. Om frikoppling kan lösa de problem 

som uppstår med en fortsatt BNP-tillväxt eller om BNP-tillväxten i sig är problemet behandlas i nästa avsnitt.  

2.1.3 Kan ekonomisk tillväxt och miljöpåverkan/resursanvändning frikopplas? 
När det kommer till diskussionen om frikoppling är det till att börja med viktigt att skilja på relativ och absolut 

frikoppling. Relativ frikoppling i sammanhanget innebär att den ekologiska intensiteten (som kan likställas med 

resursförbrukning och i förlängningen miljöpåverkan) minskar per producerad enhet (Jackson 2009). Detta innebär 

dock inte att miljöpåverkan behöver minska totalt sett23 (Jackson 2009) vilket är viktigt med tanke på diskussionen 

ovan. Vid en relativ frikoppling kan resursförbrukningen (och därmed miljöpåverkan) fortfarande öka totalt sett 

(Jackson 2009). En absolut frikoppling innebär däremot att den totala resursförbrukningen minskar (Jackson 2009). 

En minskning i total resursförbrukning behöver däremot inte innebära att den sker i tillräckligt stor omfattning för 

att miljöpåverkan ska återgå till hållbara nivåer. Ett annat begrepp synonymt med frikoppling är ”hållbar tillväxt” 

och det är viktigt att påpeka att vad man i grunden menar med både detta begrepp och frikoppling är att 

teknikutveckling, förnybara resurser och en ökad andel tjänstekonsumtion ska lösa miljöproblemen (Grenholm & 

Grenholm 2014).                                                                              

Tim Jackson diskuterar frikoppling i Välfärd utan tillväxt (Jackson 2009). När det kommer till relativ frikoppling finns 

data som visar att detta har skett, bland annat för energiintensiteten per producerad enhet i världsekonomin 

(Jackson 2009). Den globala energiintensiteten är 33 procent lägre än vad den var 1970 (Jackson 2009). Däremot är 

det svårare att finna belägg för att en absolut frikoppling skulle ha skett, det vill säga att resursförbrukningen har 

minskat när BNP har ökat (Jackson 2009). Detta har redan berörts för förbrukningen av vissa metaller i föregående 

avsnitt, vad som kan tilläggas här är att utöver de metaller vars förbrukning ökade snabbare än BNP så saknas en 

relativ frikoppling för samtliga metaller som presenteras (Jackson 2009). Dock kan en relativ frikoppling och i vissa 

fall en stabilisering av den direkta materialförbrukningen observeras för OECD länder (Jackson 2009). Problemet 

med måttet är bara att resurser (och energianvändning) som används för att tillverka färdiga/halvfärdiga 

importprodukter inte tas hänsyn till (Jackson 2009). När det kommer till användningen av fossil energi har ingen 

absolut frikoppling kunnat observeras globalt vilket i förlängningen har lett till att de globala koldioxidutsläppen har 

ökat med 80 procent sedan 1970 och med 40 procent sedan 1990 (Jackson 2009). Ny data från IEA visar dock att 

koldioxidutsläppen globalt inte ökade mellan 2013 och 2014 trots en ekonomisk tillväxt på tre procent (IEA 2015). 

Data från ett år kan dock inte ses som ett starkt bevis, tidsserien är dessutom för kort för att beskriva en trend vilket 

innebär att de ska tolkas försiktigt tills mer information finns tillgänglig. Huruvida en tillfällig relativ frikoppling som 

har gjort att koldioxidutsläppen inte ökade och om en eventuell trend är möjlig att uppnå återstår helt enkelt att se. 

Data visar dock i bästa fall att enbart en relativ frikoppling och inte den absoluta som är nödvändig för att 

miljöpåverkan ska gå tillbaka på rätt nivå. I nuläget är den allmänna uppfattningen, eller närmare bestämt det 

allmänna antagandet att energieffektivisering, förnybar energi och en mer tjänstebaserad ekonomi är lösningar på 

miljöproblemen och att dessa kan kombineras med ekonomisk tillväxt (Grenholm & Grenholm 2014) men hur 

realistiskt är detta? 

                                                           
22 Vilken som sagt gavs ut på 70-talet (Meadows, Meadows, Randers & Behrens 1972; Wijkman & Skånberg 2015). 
23 Om produktionen per enhet görs 10 procent effektivare men den totala produktionen fördubblas så ökar den totala 
resursförbrukningen (och därmed miljöpåverkan). En relativ frikoppling har skett men det har inte minskat den totala 
miljöpåverkan.  
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För att reda ut detta är det viktigt att förstå hur tillväxten hänger ihop med miljöpåverkan generellt. Ett sätt att göra 

detta görs i Välfärd utan tillväxt genom IPAT-ekvationen som beskriver sambandet mellan mänsklig aktivitet och 

miljöpåverkan (Jackson 2009): 

 𝐼 = 𝑃 ∗ 𝐴 ∗ 𝑇 

Där I står för miljöpåverkan, P för befolkningsmängden, A för rikedoms- eller inkomstnivån och T för den 

ekonomiska produktionens intensitet. Det som är viktigt att observera är att för att miljöpåverkan ska minska (om vi 

antar att befolkningstillväxt sker) måste antingen minskningar ske i A eller T, eller i båda. Eftersom BNP generellt 

ökar innebär detta i praktiken att T måste minska snabbare än den kombinerade ökningen av P*A. Eftersom flera 

planetära gränser redan har passerats är det nödvändigt att minskningen också går snabbare än ökningen av P*A 

för att miljöpåverkan ska nå hållbara nivåer.  

För att få en uppfattning om hur realistiskt detta är för klimatförändringar har beräkningar gjorts på hur 

koldioxidintensiteten i ekonomin skulle behöva minska för att uppnå de uppsatta klimatmålen. I beräkningar från 

rapporten Grön ekonomi används klimatmålet att minska koldioxidutsläppen med 80 procent till 2050 jämfört med 

nivåerna år 2000 som referensnivå för att avgöra om en sådan utveckling är möjlig med nuvarande trender. I 

rapporten används data från Världsbanken för perioden 1970-2000 för att visa hur trenden ser ut. Enligt historiska 

data har koldioxidintensiteten i den globala ekonomin minskat med i genomsnitt 1,3 procent per år sedan 1970. 

Dock har befolkningsökningen under samma period i genomsnitt varit 1,6 procent per år medan den genomsnittliga 

ekonomiska tillväxten per capita varit 1,7 procent. Sammanslaget innebär detta att minskningen av 

koldioxidintensitet har ”ätits upp” och de totala koldioxidutsläppen (om perioden 2013-2014 undantas) har ökat 

med i genomsnitt 2 procent per år. För att vända trenden och uppnå det satta klimatmålet krävs att de totala 

koldioxidutsläppen minskar med 4,9 procent per år (i perioden 2012-2050). Med en antagen tillväxt på 1,7 procent 

per år och en fortsatt befolkningsökning som antas till 0,7 procent per år24 krävs att koldioxidintensiteten minskar 

med 7,2 procent per år (i perioden 2012-2050). Den minskningen av koldioxidintensitet på 7,2 procent som krävs är 

mer än fem gånger större än den observerade minskningen på 1,3 procent, en trend som dessutom är avtagande. 

En sammanställning av nuvarande trender och vad som skulle krävas för en frikoppling redovisas i figur 4 för både 

koldioxidutsläpp och koldioxidintensitet. (Grenholm & Grenholm, 2014) 

                                                           
24 Kommentar om siffran på befolkningstillväxten: i medeltal, fördelat enligt befolkningsprognos. 
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Figur 4. Figuren är tagen från rapporten Grön ekonomi (Grenholm & Grenholm 2014) och tillåtelse har getts för att använda figuren. I den 
vänstra grafen redovisas trender (heldragna linjer) för BNP per capita, folkmängd, utsläpp av fossila bränslen och koldioxidintensitet (CO2-
intensitet) samt en beräkning av den frikoppling som är nödvändig för att uppnå klimatmålen (streckat linje, gäller för perioden 2012-2050). I 
den högra grafen redovisas trender i hur koldioxidintensiteten har förändrats (blå heldragen linje) samt en trendlinje som antas fortsätta efter 
2012 (blå streckat linje). Den lila streckade linjen visar hur trenden i minskad koldioxidintensitet skulle behöva se ut (en minskning med 7,2 
procent årligen fram tills 2050) för att uppnå den frikoppling mellan ekonomisk tillväxt och klimatpåverkan som presenteras i den vänstra 
grafen.     

Liknande beräkningar har även utförts av Tim Jackson i Välfärd utan tillväxt (Jackson 2009). På grund av att 

beräkningarna utförs för en annan tidsperiod blir resultaten inte helt överensstämmande men påminner ändå om 

varandra då Jackson kommer fram till att en minskning av koldioxidintensiteten med omkring 7 procent per år är 

nödvändig. Vad som är uppenbart är att med nuvarande minskning av koldioxidintensiteten kommer inte 

koldioxidutsläppen att minska i den takt som krävs för att klimatmålet ska uppnås (Jackson 2009). Den frikoppling i 

figur 4 som är nödvändig för att undvika för höga koldioxidhalter i atmosfären kräver helt enkelt en betydligt 

snabbare utfasning av fossila bränslen än vad som sker idag (Grenholm & Grenholm 2014). Att uppnå klimatmålen 

utan tillväxt är en tillräckligt stor utmaning men att samtidigt göra det med en fortsatt tillväxt verkar med tanke på 

IPAT ekvationen och räkneexemplet ovan göra utmaningen svårare. Vidare, hur kommer det sig att trots att en 

relativ frikoppling sker när det kommer till bland annat energianvändning generellt, koldioxidutsläpp och viss 

metallanvändning verkar en absolut frikoppling vara svårt att uppnå? Detta skulle kunna förklaras med ett samband 

mellan effektiviseringar och ekonomiskt tillväxt som kallas rekyleffekten eller Jevons paradox (Grenholm & 

Grenholm 2014; Sanne 2012). 

Sambandet mellan effektiviseringar (genom införandet av ny teknik) och ökad användning av naturresurser (som i 

sin tur skapar ekonomisk tillväxt) uppmärksammades först på 1800-talet (Grenholm & Grenholm 2014). I korthet så 

observerade William Stanely Jevons att de tekniska förbättringar som utfördes i 1800-talets England för att minska 

trycket på användningen av kol istället ökade användningen av resursen, därav Jevons Paradox. Paradoxen, eller 

rekyleffekten (Sanne 2012), verkar på två sätt (Grenholm & Grenholm 2014):  

 Till att börja med sänker effektiviseringen kostnaden/priset för produkten (exempelvis mekaniskt arbete 

med hjälp av ångmaskiner) och för samma prislapp ökar nyttan. Detta medför att konsumtionen av 

produkten ökar vilket ibland leder till att effektiviseringen äts upp av ökad efterfrågan. 
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 Effektiviseringen bidrar generellt till att öka samhällets konsumtionstryck. Detta beror på att någon får 

lägre kostnader/utgifter, en högre inkomst eller mer tid över. Besparingen/det frigjorda 

konsumtionsutrymmet bidrar till ekonomisk tillväxt vilket i sin tur leder till ökad användning av en eller 

flera naturresurser (energi inkluderat). 

Den första punkten definieras/benämns hädanefter som direkt rekyleffekt medan den andra punkten 

definieras/benämns som indirekt rekyleffekt. Tillsammans skulle de båda effekterna kunna radera besparingen av 

effektiviseringen så att den totala resursförbrukningen möjligtvis ökar istället för att minska (Grenholm & Grenholm 

2014). Med andra ord så kan en relativ frikoppling av resursanvändandet skapas samtidigt som en absolut 

frikoppling inte sker. Att rekyleffekten existerar har verifierats teoretiskt för energianvändning med hjälp av 

makroekonomisk teori, bland annat att effektiviseringar (både energirelaterade och icke-energirelaterade) ökar den 

totala energianvändningen (Grenholm & Grenholm 2014). För att underlätta kommande diskussion om 

rekyleffekten så antas framöver att när den totala resursförbrukningen ökar så ökar även den totala miljöpåverkan 

där miljöpåverkan ses som en sammanslagning av samtliga miljöaspekter (exempelvis summan av alla planetära 

gränser). Litteraturen om rekyleffekten fokuserar på energianvändning (att energieffektiviseringar ökar 

energianvändning) och i litteraturen finns kritik mot den teoretiska verifieringen, bland annat eftersom inga direkta 

observationer av fenomenet har kunnat göras25 (Sorrell 2008).  Detta beror på att rekyleffekten är svår att bevisa 

rent empiriskt (framförallt den indirekta rekyleffekten/andra punkten ovan) (Sorrell 2008). Exempelvis finns 

problem med att sätta systemgräns för resursanvändning då delar av rekyleffekten skulle kunna ske utomlands 

(Sorrell 2008)26. Problem med att sätta systemgräns (till följd av rekyleffektens potentiella omfattning) har 

resulterat i att de belägg som finns för rekyleffekten får stöd endast av historiska korrelationer i mätningar av 

energieffektivitet, total faktorproduktivitet, BNP och energikonsumtion (åtminstone för energi) (Sorrell 2008)27. 

Trots detta är det viktigt att ta rekyleffekten på allvar eftersom den på makronivå riskerar att bidra till att öka 

miljöpåverkan genom att effektiviseringar i samhället äts upp av ökad resursanvändning (som en följd av tillväxt). 

Både Sorrell och Sanne påpekar dock att om rekyleffekten ökar miljöpåverkan eller om effektiviseringen ger upphov 

till en besparing som är större än det nya konsumtionsutrymmet av resurser kan variera från fall till fall (Sorrell 2008 

(för energianvändning); Sanne 2006 (för resursanvändning)). Det vill säga att det är möjligt för en effektivisering att 

både öka och minska den totala miljöpåverkan (Sorrell 2008 (för energianvändning); Sanne 2006 (för 

resursanvändning)). Om det frigjorda konsumtionsutrymmet används för högt miljöpåverkande konsumtion kan 

miljöpåverkan bli större totalt sett medan den skulle kunna minska om det användes på konsumtion med låg 

miljöbelastning (Sanne 2006). Möjligheten finns som sagt att rekyleffekten förhindrar en absolut frikoppling med 

miljöpåverkan men möjliggör en relativ frikoppling. En annan möjlighet är också att en absolut frikoppling kan 

skapas men att den inte kan ske i samma takt som är nödvändig för att vända miljöpåverkan åt rätt håll i tillräckligt 

högt tempo (jämför exempelvis koldioxidexemplet ovan där väldigt höga krav ställs på effektivisering).  

Det potentiella problemet och omfattningen med rekyleffekten kan förklaras ytterligare med hjälp av figur 5 där 

miljöpåverkan bryts ner efter de 9 planetära gränserna som redovisades i figur 2.  

                                                           
25 Åtminstone inte kombinationen av de två effekterna som presenteras ovan (Sorrell 2008).  
26 Samtidigt är det värt att notera att Sorell lägger sin fokus enbart på energi som resurs (Sorell 2008), om samtlig 
resursförbrukning/miljöpåverkan ska behandlas utökas systemgränsen ytterligare. 
27 Observera att enbart energieffektivitet och energikonsumtion nämns eftersom Sorrell fokuserar på energi och inte total 
resursförbrukning samt miljöpåverkan från denna (Sorrell 2008). För den totala rekyleffekten skulle resurseffektivitet och 
resurskonsumtion vara lämpligare ordval.  
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Figur 5. Figuren var tänkt att användas i en debattartikel skrivna av författarna till rapporten Grön ekonomi (Anton Grenholm och Simon 
Grenholm) men togs sedan inte med (Grenholm 2015). Tillstånd har getts av Simon Grenholm att använda figuren. Figuren är en utveckling av 
figur 2 som redovisar vilka planetära gränser som var överskridna 2009. I figuren sker en tillväxtfrämjande effektivisering för att 
miljöpåverkan från den planetära gränsen Klimatförändring ska minska. Detta visas som en grön pil i figuren och ger en initial miljöbesparing 
(vilket den gröna pilen/besparingen också benämns som). Effektiviseringen skapar dock ett överskott i form pengar och/eller tid som omsätts i 
ny produktion eller konsumtion. Detta skapar en rekyleffekt som riskerar att påverka alla planetära gränser vilket illustreras som lila pilar i 
figuren och benämns som sekundära miljöeffekter.   

I Figur 5 antas att den totala miljöpåverkan kan beskrivas som planetära gränser. I figuren sker en effektivisering 

som är tänkt att kombineras med fortsatt tillväxt (för att möjliggöra en absolut frikoppling). Effektiviseringen är 

riktad mot att minska klimatförändringen men riskerar att skapa en direkt och flera indirekta rekyleffekter. Att 

effektiviseringen leder till en initial minskning av klimatförändringen (initial miljöbesparing) redovisas som en grön 

pil i figuren medan den direkta/de indirekta rekyleffekterna redovisas som lila pilar. Den lila pilen för 

klimatförändring innehåller både en direkt och en indirekt rekyleffekt eftersom det är där som effektiviseringen 

görs medan övriga lila pilar enbart innehåller en indirekt rekyleffekt. Observera dock att bilden är förenklad så 

storleken på pilarna skulle kunna skilja sig åt sinsemellan i praktiken (exempelvis kan den indirekta rekyleffekten för 

förlust av biologisk mångfald vara större än den för uttunning av ozonskiktet). Därför ska pilarna enbart ses som en 

riktning som olika åtgärder driver miljöpåverkan i. När effektiviseringen görs för den klimatpåverkande 

verksamheten sänks priset vilket som tidigare nämnts är drivkraften för den direkta rekyleffekten. Vad som också 

har exkluderats ur figuren är att en sådan prissänkning inte bara riskerar att leda till en ökad konsumtion av den 

klimatpåverkande verksamheten utan också locka till sig konsumtion från verksamhet med miljöpåverkan på andra 

planetära gränser. Dessa verksamheters miljöpåverkan kan då minska medan den direkta rekyleffekten för den 

klimatpåverkande verksamheten blir lite större. Detta ses som en omfördelningseffekt mellan olika miljöpåverkan 

och exkluderas eftersom omfördelningen inte antas öka den totala miljöpåverkan. (Grenholm 2015) 

Som en grov förenkling kan figuren uttryckas som 4 möjliga scenarier vid en tillväxtfrämjande effektivisering:  

1. De sekundära miljöeffekterna från den direkta rekyleffekten är ensamt större än den initiala 

miljöbesparingen, de sekundära miljöeffekterna från den indirekta rekyleffekten är ensamt mindre än den 

initiala miljöbesparingen besparingen. Scenariot leder till att den totala miljöpåverkan ökar. 
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2. De sekundära miljöeffekterna från både den direkta och den indirekta rekyleffekten är ensamma större än 

den initiala miljöbesparingen. Scenariot leder till att den totala miljöpåverkan ökar. 

3. De sekundära miljöeffekterna från den direkta rekyleffekten är ensamt mindre än besparingen, de 

sekundära miljöeffekterna från den indirekta rekyleffekten är ensamt större än den initiala 

miljöbesparingen. Scenariot leder till att den totala miljöpåverkan ökar. 

4. De sekundära miljöeffekterna från både den direkta och den indirekta rekyleffekten är ensamma mindre än 

den initiala miljöbesparingen. Scenariot leder till att den totala miljöpåverkan minskar om kombinationen 

av de båda rekyleffekterna inte är större än besparingen. Endast här kan en absolut frikoppling med 

miljöpåverkan ske. Om däremot kombinationen av de båda effekterna är större än effektiviseringen ökar 

den totala miljöpåverkan.  

Den grova förenklingen förutsätter att olika planetära gränser kan viktas rättvist mot varandra. Vidare exkluderas 

hur de planetära gränserna påverkar varandra, exempelvis skulle en minskning av koldioxidutsläpp leda till positiva 

återkopplingseffekter på den biologiska mångfalden. Hursomhelst är en systemsyn med avseende på miljöpåverkan 

viktig när rekyleffekten analyseras varför dess effekter är svåra att avgöra. Poängen är att en för ensidig fokus på en 

miljöaspekt (såsom klimatpåverkan) kan skapa negativa effekter på övriga miljöaspekter. Ytterligare en poäng är att 

belysa svårigheten med att sätta en systemgräns för rekyleffekten för att avgöra om miljöpåverkan ökar eller 

minskar som en följd av en effektivisering, vilket togs upp i ett tidigare stycke.    

Om rekyleffekten skulle innebära att enbart effektiviseringar i kombination med tillväxt inte är ett alternativ, kan 

andra åtgärder vidtas för att frikoppla miljöpåverkan från ekonomisk tillväxt? Vad händer exempelvis om det nya 

konsumtionsutrymmet läggs på tjänster med låg miljöpåverkan istället för varuproduktion? Skulle det bidra till att 

ekonomin kan växa samtidigt som en absolut frikoppling med miljöpåverkan är möjlig? Eller är en cirkulär ekonomi 

och IKT (Informations och kommunikationsteknologi)/digitala tjänster rätt väg att gå? Detta behandlas i nästa 

avsnitt.  

2.1.4 Är en tjänsteekonomi, IKT/digitala tjänster och/eller en cirkulär ekonomi rätt väg mot frikoppling?  
Ett annat sätt att uttrycka frågeställningen om tjänster i slutet på föregående avsnitt är idén om att den materiella 

delen av ekonomin inte längre växer utan att tillväxten kommer från att antalet tjänster istället ökar. Detta 

definieras som en tjänsteekonomi framöver. De tjänster som ligger i fokus i det här fallet är inte de som ingår i en 

produktionskedja med en materiell slutprodukt, eftersom en ökning av sådana tjänster skulle bidra till att utöka den 

materiella produktionen (Grenholm & Grenholm 2014). Fallet med ökad tillväxt i tjänstesektorn behandlas bland 

annat av Mikael Malmaeus i boken Tillväxt till varje pris (Malmaeus 2013). En utökning av tjänstesektorn skulle 

exempelvis kunna innebära att välfärdstjänster som efterfrågas såsom skola, omsorg och vård skulle kunna utökas 

och därmed fylla välkända behov bättre (Malmaeus 2013). Trots detta så påpekar Malmaeus att inget samband 

mellan tillväxt och ökade resurser till välfärden (vård, skola omsorg) existerar i Sverige samt att prognoser gällande 

tillväxt inte visar på ett ökat utrymme för fler välfärdsresurser (Malmaeus 2013). Detta förklaras med ett välkänt 

fenomen som kallas Baumols sjuka eller tjänstedilemmat som innebär att personliga tjänster blir relativt sett dyrare 

i förhållandet till priset på varor på grund av att tjänsterna inte kan effektiviseras (Malmaeus 2013). Ett exempel på 

detta fenomen är förhållandet mellan priset på potatis och hårklippningar i Sverige (Grenholm & Grenholm 2014). 

1970 kostade en hink potatis 9 kr och en hårklippning 11 kr och båda hade alltså ungefär samma värde (Grenholm & 

Grenholm 2014). Idag kostar en hink potatis ungefär 108 kr medan en hårklippning kostar 320 kr, det går alltså att 

byta till sig ungefär tre hinkar potatis för en klippning idag trots att den faktiska nyttan av både varan och tjänsten 

är densamma (Grenholm & Grenholm 2014). Att potatisen relativt sett har blivit billigare beror på att produktionen 

kan effektiviseras medan hårklippningen har fått en fiktiv värdeökning, det vill säga att effektiviseringar i 

varuproduktionen har spillts över till tjänstesektorn28 (Grenholm & Grenholm 2014). Utifrån kan det ses som att 

                                                           
28 Kommentar: Argumentet skulle kunna göras att en hårklippning har kunnat göras något mer effektivare, exempelvis med 
hjälp av rakapparater istället för klippning med sax. Om hårklippningen hade effektiviserats lika mycket som… (forts. nästa sida) 
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värdet av tjänstesektorn har ökat vilket innebär att det reella antal tjänster har ökat i samma omfattning men detta 

är alltså inte sant (Grenholm & Grenholm 2014). Slutsatsen blir att en övergång till en tjänsteekonomi inte kan 

användas för att frikoppla miljöpåverkan från en fortsatt ekonomisk tillväxt (Grenholm & Grenholm 2014). Denna 

slutsats får delvis stöd av att antal arbetade timmar i den svenska ekonomin inte har växt särskilt mycket sedan 

1950 samtidigt som kapitalet ökat i samma omfattning som den ekonomiska tillväxten (Malmaeus 2013). 

Eftersom det verkar som om en fortsatt tillväxt måste vara materiell innebär detta att rekyleffekten kommer i fokus 

igen. Hur realistiskt är det att fortsätta effektivisera, upprätthålla en ekonomisk tillväxt och samtidigt minska 

miljöpåverkan i tillräckligt stor omfattning? I Grön ekonomi jämförs glödlampan, motorn och hammaren som 

produkter med stor, medelstor och ingen effektiviseringspotential. En produkt kan helt enkelt inte effektiviseras för 

alltid. Antagandet görs att miljöbelastningen från produkter i genomsnitt är av medelstor karaktär, vilket innebär att 

miljöpåverkan/resursanvändningen kan halveras. Ännu ett antagande som görs är att en årlig 

effektiviseringspotential på 7,2 procent är möjlig (den som krävs för att klara klimatmålet, se figur 4) samtidigt som 

en årlig tillväxt på 1,7 procent och en årlig befolkningsökning på 0,7 procent sker. Detta medför att 

resursanvändningen/miljöpåverkan skulle halveras på 9 år. Frågan är bara vad som händer om 9 år när vi inte kan 

effektivisera mer? Är tillväxt i en sådan situation fortfarande önskvärd? Det kan tillägas att om samma exempel görs 

med en hög effektiviseringspotential på 50 gånger (vilket gäller för exempelvis glödlampor) räcker fortfarande bara 

detta för att upprätthålla en fortsatt tillväxt i 52 år. (Grenholm & Grenholm 2014)  

Med tanke på att energi har en så viktig roll när det kommer till att uppnå en hållbar utveckling är det också 

intressant att beröra scenariot med 100 procent förnybar energiförsörjning där samhället dessutom har tillgång till i 

princip oändliga mängder energi. En sådan situation skulle vara önskvärd eftersom global uppvärmning inte längre 

skulle vara ett problem. Samtidigt skulle detta innebära att enbart en av de nio planetära gränserna som nämndes 

tidigare gick tillbaka under sitt gränsvärde (antaget att gränserna inte påverkar varandra nämnvärt), men vilka 

konsekvenser på miljöpåverkan skulle oändliga mängder förnybar energi få i kombination med fortsatt tillväxt? I en 

sådan situation skulle naturresurser bli lättåtkomligare än idag. Risken finns att en sådan utveckling innebär att de 

sekundära miljöeffekterna av en besparing för klimatförändring (i form av en indirekt rekyleffekt) i förlängningen 

ökar den totala miljöpåverkan istället för att minska den (precis som i figur 5). Något som får stöd av historiska data 

som tyder på att på de platser där naturresurser är lättåtkomliga ökar avskogning och förstöring av naturmiljö, dock 

är det viktigt att komma ihåg att på samma sätt som med rekyleffekten behöver inte historiska indirekta 

korrelationer innebära att samma situation måste gälla idag. En möjlig lösning på problemet är att förnybar energi 

och tillväxt kombineras med utökad materialåtervinning. Detta är önskvärt eftersom det minskar mängden 

jungfruligt material som utvinns från naturen. I kombination med tillväxt nås dock en gräns eftersom tjänster inte 

kan effektiviseras på samma sätt som varuproduktion vilket innebär att omloppet av material i samhället antingen 

måste öka eller att nytt jungfruligt material måste föras in i systemet. Tanken med att återvinna material för att 

minska miljöpåverkan är en del av vad som kallas en cirkulär ekonomi där cirkulära kretslopp är normen till skillnad 

från idag där varor produceras, används och slängs. Ett steg mot att realisera detta är att skapa nya affärsmodeller 

där företag hyr ut produkter istället för att sälja dem vilket innebär att kunden betalar för tjänster istället för varor. 

Detta skulle öka förtagens incitament att tillverka produkter med längre hållbarhet, ökad effektivitet och som i 

högre utsträckning är lättare att återvinna eftersom företaget äger produkten under hela livscykeln. Hinder 

uppkommer dock för att en cirkulär ekonomi ska vara möjlig att förena med fortsatt ekonomisk tillväxt. Till att börja 

med är priserna på resurser för låga för att det ska vara lönsamt att marknadskrafter driver på en utveckling mot en 

cirkulär ekonomi. För materialåtervinning av icke-förnybara resurser (med undantaget fossila bränslen) är detta inte 

                                                           
…potatisproduktionen skulle dock inte prisförhållandet mellan varan och tjänsten ha förändrats. Effektiviseringspotentialen har 
alltså varit mycket större för potatisproduktionen vilket gör att det relativa värdet för tjänsten måste öka för att frisören ska få 
tillräcklig ersättning för sitt arbete relativt till de som jobbar med potatisproduktionen. Vidare innebär en effektivisering med 
hjälp av kapital i delar av tjänstesektorn att rekyleffekten blir aktuell på nytt eftersom kapitalet använder energi istället för 
mänskligt arbete.   
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ett problem eftersom när brist på dessa uppstår ökar det ekonomiska incitamenten som krävs för att 

marknadskrafterna ska kunna driva på utvecklingen i rätt riktning. Problemet uppkommer däremot när det kommer 

till förnybara resurser och ekosystemtjänster. En bristsituation för denna typ av resurser innebär att exempelvis 

ekosystem är överutnyttjade eller förstörda och därmed inte kan ersättas för användning i en cirkulär ekonomi. 

Detta problem skulle kunna lösas med grön skatteväxling där skatter höjs på miljöpåverkande verksamhet och sänks 

på det som inte har stor miljöpåverkan. Eftersom exempelvis tjänster, som har låg miljöpåverkan inte ensamt kan 

skapa ekonomisk tillväxt finns dock risken (eller möjligheten beroende på perspektiv) att BNP skulle minska istället 

för att öka med ”gröna skatter”. Vidare kräver en övergång till produkter med längre livslängder en större mängd 

arbete än tidigare för underhållsarbete och reparation samtidigt som mindre kapital är nödvändigt för lägre 

produktionsvolymer. Om detta innebär en mindre mängd varor i samhället som producerar samma nytta som 

tidigare väcks tanken att en lägre nivå på BNP skulle kunna uppstå vilket går i motsatt riktning mot fortsatt tillväxt. 

(Grenholm & Grenholm 2014) 

En cirkulär ekonomi verkar dock ha potential att kraftigt sänka miljöpåverkan på medellång sikt vilket är positivt: I 

en fallstudie för den svenska ekonomin gjord av Romklubben skulle landets koldioxidutsläpp potentiellt kunna 

sänkas med 70 procent till 2030 samtidigt som bland annat 100 000 jobb skapas och handelsöverskottet ökar 

(Wijkman & Skånberg 2015). Detta uppnås med hjälp av tre scenarier som implementeras samtidigt för att skapa en 

cirkulär ekonomi: förnybar energi, energieffektivitet och materialeffektivitet (Wijkman & Skånberg 2015). 

Rapporten visar att trots de potentiella problemen med en cirkulär ekonomi som redovisats ovan så är det inte 

omöjligt att använda den för att nå en önskvärd utveckling. Dock är det viktigt att påpeka att det är osäkert om den 

minskande miljöpåverkan kan hållas kvar på lägre nivåer på lång sikt (kommer det frigjorda konsumtionsutrymmet 

att ätas upp av rekyleffekten i det långa loppet) eller om ytterligare styrmedel och åtgärder krävs för att förhindra 

en ökning av miljöpåverkan29. Visserligen verkar det som en cirkulär ekonomi kan kombineras med tillväxt på 

medellång sikt (fram till 2030) men det är oklart är om sådana styrmedel och åtgärder kommer hamna i konflikt 

med en fortsatt BNP-tillväxt. Vad som också är relevant är om en cirkulär ekonomi har en effektiviseringsgräns, 

tidigare i avsnittet konstaterades att om så är fallet kan en tillväxt inte ske för all framtid.  

I sammanhanget är det även intressant att ta upp om informations- och kommunikationsteknologi (IKT) och digitala 

tjänster kan användas för att minska miljöpåverkan. Rapporten Digitalisering och hållbar konsumtion från 

Naturvårdsverket diskuterar ämnet ur ett konsumtionsperspektiv (Naturvårdsverket 2015). IKT skulle kunna bidra 

till en mer hållbar konsumtion genom att den kan tillämpas på i princip vilken aktivitet som helst vilket ökar 

möjligheten att leva resurssnålt (Naturvårdsverket 2015). Samtidigt skulle den också kunna bidra till att 

konsumtionen ökar genom att ett ökat utrymme för konsumtion skapas (Naturvårdsverket 2015). För att säkerställa 

att konsumtionen går åt rätt håll är rapportens lösning att mer styrmedel och åtgärder behövs (Naturvårdsverket 

2015). Återigen ligger alltså rekyleffekten i fokus genom att ett eventuellt frigjort konsumtionsutrymme riskerar att 

skapas. Det som är relevant i sammanhanget är, på samma sätt som med en cirkulär ekonomi, om de styrmedel och 

åtgärder som föreslås skulle vara ett hinder för fortsatt BNP-tillväxt eller inte vilket inte specificeras i rapporten.    

För att sammanfatta avsnittet står det alltså klart att enbart en tjänsteekonomi inte räcker för att absolut frikoppla 

tillväxten från miljöpåverkan. En cirkulär ekonomi och IKT/digitala tjänster verkar ha potential att minska samhällets 

miljöpåverkan (åtminstone ur ett svenskt perspektiv) men det är oklart om de på sikt kan frikoppla miljöpåverkan 

absolut i kombination med ekonomisk tillväxt. Trots ovanstående diskussion har Sverige redan minskat 

koldioxidutsläppen sedan 1990 i kombination med tillväxt (Grenholm & Grenholm 2014). Innebär detta att Sverige 

redan har lyckats frikoppla åtminstone delar av sin miljöpåverkan absolut (utan att införa en cirkulär ekonomi eller 

IKT/digitala tjänster) eller är bilden av Sverige som ett ”miljövänligt” land felaktig? Sveriges miljöpåverkan beskrivs i 

nästa avsnitt.  

                                                           
29 Exempelvis att låta priset på naturresurser (inklusive energi) öka i samma takt som effektiviseringarna ökar för att motverka 
rekyleffekten (Wijkman & Skånberg 2015). 
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2.1.5 Miljöpåverkan från den svenska konsumtionen 
Sveriges koldioxidutsläpp har som sagt minskat sedan 1990 samtidigt som en ekonomisk tillväxt har varit möjlig 

(Grenholm & Grenholm 2014). Ur ett produktionsperspektiv har alltså Sverige lyckats frikoppla koldioxidutsläpp 

med ekonomisk tillväxt (Grenholm & Grenholm 2014). Ett av skälen till detta är att fossila bränslen har fasats ut 

sedan 70-talets oljekris (Grenholm & Grenholm 2014). Samtidigt har minskningen av växthusgaser prioriterats över 

andra miljömål, exempelvis har den biologiska mångfalden i skogen minskat för att möjliggöra ett ökat uttag av 

biobränsle (Grenholm & Grenholm 2014) (något som tyder på att en indirekt rekyleffekt enligt figur 5 har skett). 

Eftersom Sverige är del av en global ekonomi blir dock problembilden mer komplicerad (Naturvårdsverket 2010). 

Den globala handeln gör att delar av den svenska konsumtionens miljöpåverkan hamnar utomlands, något som är 

relevant eftersom den svenska importen motsvarar 40 procent av Sveriges BNP (Naturvårdsverket 2010). För att 

komplicera problembilden ytterligare har andelen arbeten inom tjänstesektorn ökat i Sverige, något som borde vara 

omöjligt i kombination med tjänstedilemmat ovan (Grenholm & Grenholm 2014). Den typ av tjänster som har ökat 

är dock inte renodlade tjänster, utan tjänster som ingår i en produktionskedja med en materiell slutprodukt, vilka 

som tidigare nämnts inte omfattas av tjänstedilemmat (Grenholm & Grenholm 2014). Om världens ekonomi 

studeras som ett stort producerande företag har Sverige tagit över en allt större del av ”kontorsarbete” medan 

”fabriksarbete” har flyttat utomlands (Grenholm & Grenholm 2014). Genom att öka andelen av dessa 

mellanledstjänster i den svenska produktionen har Sverige lyckats med att frikoppla produktionen inom landet med 

ekonomisk tillväxt samtidigt som vi är en del av det ”globala företaget” (Grenholm & Grenholm 2014). Att studera 

Sveriges miljöpåverkan ur ett produktionsperspektiv är därför missvisande i en diskussion om hållbar utveckling 

(Grenholm & Grenholm 2014). Ur ett konsumtionsperspektiv uppskattas Sveriges utsläpp vara 25-35 procent större 

än ur ett produktionsperspektiv (Naturvårdsverket 2010) vilket innebär att inte heller Sverige har lyckats frikoppla 

utsläpp av växthusgaser från ekonomisk tillväxt (Malmaeus 2011). Som tidigare nämnts så innefattar inte 

miljöpåverkan från den svenska konsumtionen bara utsläpp av växthusgaser, utan om hela världens befolkning 

konsumerade som en genomsnittlig svensk skulle nästan 4 planeter behövas för att undvika att planetens bärkraft 

överskrids (WWF 2014). Exempelvis svarar utlandet för 30-50 procent av det svenska markbehovet för 

livsmedelskonsumtion och ungefär för hälften av vattenkonsumtionen (Naturvårdsverket 2010). 

I tidigare avsnitt har svårigheter och utmaningar som riskerar att uppkomma när vi försöker lösa de miljöproblem 

som redan finns i kombination med en fortsatt BNP-tillväxt berörts. En cirkulär ekonomi verkar ha potential att 

minska Sveriges utsläpp (åtminstone ur ett produktionsperspektiv) medan IKT och digitala tjänster skulle kunna 

bidra till en mer hållbar konsumtion. Detta gäller förstås i kombination med rätt styrmedel och åtgärder vars 

långsiktiga effekter på tillväxt är oklara. Vidare så har Sverige ökat (och inte minskat) koldioxidutsläppen om landets 

miljöpåverkan studeras ur ett konsumtionsperspektiv, att se Sverige som ett ”miljövänligt” land stämmer alltså inte. 

I det här läget blir det relevant att ställa frågan varför en tillväxt är nödvändig om den inte har lyckats lösa de 

miljöproblem som samhället står inför samtidigt som det är oklart om tillväxt kan kombineras med de lösningar som 

föreslås för att en hållbar miljöpåverkan ska vara möjlig? Bidrar tillväxten verkligen till att öka vårt välstånd eller är 

situationen en annan? Och vilken relation finns mellan BNP och välstånd? Detta tas upp i nästa avsnitt. 

2.1.6 Bidrar tillväxten till ett ökat välstånd? 
För att avgöra om tillväxt är önskvärt eller inte är det viktigt att förstå vad samhället får ut av tillväxten vilket 

diskuteras i Välfärd utan tillväxt. Till att börja med är det givet att något utöver materiell säkerhet är viktigt för att 

skapa välstånd. Givetvis är välstånd svårdefinierat men psykologiska och sociala dimensioner såsom kärlek, respekt, 

deltagande i samhället samt en känsla av tilltro och tillhörighet verkar vara viktiga komponenter. Inom 

nationalekonomisk teori har detta problem kringgåtts genom att anta att nyttan i samhället motsvaras av det 

monetära värdet30, där BNP fungerar som en summa av detta och därmed antas vara ett användbart mått på 

                                                           
30 Dock finns modeller som också till viss del tar hänsyn till att nytta kan komma från fritid, exempelvis den neoklassiska 
jämviktsmodell som används i exjobbet. Problemet är att det är svårt för individen att i praktiken själv välja sin arbetstid (till 
exempelvis sex timmar per dag istället för åtta) på samma sätt som det representativa hushållet gör i modellen.  
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välmående. Att detta antagande är felaktigt blir uppenbart när livstillfredställelsen i länder som historiskt har 

benämnts som I-länder med relativt högt ekonomiskt välstånd jämförs över tid. I exempelvis USA har andelen 

människor som ser sig själva som lyckliga minskat sedan mitten av 1970-talet samtidigt som realinkomsten per 

capita har tredubblats sedan 1950. Materiella aspekter på välstånd existerar uppenbarligen, såsom att tillgodose 

näringsbehov genom mat och vatten samt att tillgodose de behov vi har av att klä oss och få tak över huvudet. 

Något som innebär att ett samband till viss del existerar mellan BNP och upplevd lyckonivå. För att avgöra vad som 

gäller har genomsnittet av befolkningen som anser sig själva som lyckliga i ett flertal länder jämförts med BNP per 

capita. Resultaten visar att när en årlig inkomst per person på omkring 15000 dollar (i 1995 års priser) nås slutar den 

upplevda lyckonivån nästan helt att påverkas av ökningar i BNP. Ett exempel är att den upplevda lyckonivån i 

exempelvis Danmark, Sverige, Irland och Nya Zeeland är högre än för USA, trots att USA har en betydande högre 

nivå på BNP per capita. För länder med relativt låga inkomster sker visserligen en bred spridning men i allmänhet är 

trenden brant och stigande, det vill säga att en liten ökning av BNP ger en väsentlig ökning av den upplevda 

lyckonivån. Detta beror antagligen på att denna BNP ökning används för att fylla något av de grundläggande 

materiella behov som tidigare nämndes. Så vad är skälet till att BNP (och därmed en fortsatt tillväxt av denna) inte 

ökar lyckonivån när ett visst grundläggande välstånd är uppnått? Svaret ligger i att i allt större omfattning sker 

konsumtion för att fylla psykologiska och sociala behov. Konsumtionsvaror används som en typ av tyst 

kommunikation om exempelvis social status, identitet, gemenskap och en känsla av tillhörighet. Något som kan 

kopplas till en grundläggande mänsklighet som driver oss till att bland annat ingå i en grupp, finna vänskap och ingå 

i samhällslivet. (Jackson 2009) 

Utöver de sociala faktorerna ovan verkar relativa effekter ha betydelse när det kommer till inkomst och därmed får 

inkomstskillnader i samhället en roll i konsumtionens betydelse (Jackson 2009). Inkomstskillnader skapar skillnader i 

social status samtidigt som inkomst ger möjligheten till att köpa de statusvaror som är viktiga för att kommunicera 

sin ställning i samhället (Jackson 2009). En ökad konsumtion fyller alltså en relativ social funktion (Jackson 2009). 

Detta resulterar i att ojämlika inkomstförhållanden får direkta hälsoeffekter (Jackson 2009). Ett exempel är att 

Engelska kvinnor som tillhörde den rikaste tiondelen i slutet av 1990-talet lever i genomsnitt 16 år längre än de som 

befann sig i den fattigaste tiondelen (Jackson 2009). Problem som ökad ojämlikhet i (historiskt benämnda) I-länder 

bidrar till tas upp i större omfattning i boken Jämlikhetsanden (Wilkinson & Pickett 2009). Bland annat våld, psykisk 

sjukdom, tonårsfödslar, hälsa och misslyckade studier är mer vanligt bland fattiga än rika (Wilkinson & Pickett 

2009). Vidare verkar det vara inkomstskillnader inom länder och inte mellan länder som är relevant efter att landet 

har nått en viss nivå av välstånd (Wilkinson & Pickett 2009). Om en jämförelse mellan (historiskt benämnda) I-länder 

görs kan ett samband dock observeras mellan graden av jämlikhet och livslängd, i mer jämlika samhällen har 

befolkningen en något längre livslängd (Wilkinson & Pickett 2009). Här är alltså den sociala drivkraften för 

konsumtion viktigare än att uppfylla ett särskilt materiellt behov (Jackson 2009). Samtidigt skapas ett 

nollsummespel för samhället som helhet eftersom konsumtion med social konkurrens som drivkraft inte ökar den 

totala lyckonivån då den snarare är kopplad till fördelningen av inkomstskillnader (Jackson 2009). Hur mycket en 

individ får ut av sin konsumtion beror på hur mycket andra konsumerar (Jackson 2009). Resursförbrukningen ökar 

och därmed miljöpåverkan (förutsatt att den absoluta frikopplingen inte är tillräckligt stor) utan att samhällets 

invånare blir lyckligare av sin konsumtion. 

Samtidigt står befolkningen i (historiskt benämnda) I-länder som sagt för en stor del av den miljöpåverkande 

konsumtionen (WWF 2014). Att öka tillväxten i (de historiskt benämnda) U-länderna31 med betydligt lägre relativa 

inkomstnivåer skulle ge en betydlig skillnad för invånarnas livskvalitet varför BNP-tillväxt fortfarande fyller en 

funktion för välmående i den fattigare delen av världen (Jackson 2009). På grund av den avtagande marginalnyttan 

av tillväxt hos världens (historiskt benämnda) I-länder är det dock inte ologiskt att det skulle vara effektivare för det 

totala välståndet om världens rika länder gav utrymme för ökad tillväxt i världens fattigare länder genom att minska 

                                                           
31 Åtminstone de länder som ligger under den fattigdomsnivå där BNP-tillväxt inte längre ökar den upplevda lyckonivån i 
samhället (omkring 15000 dollar i 1995 års priser). 
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sin egen tillväxt. Eftersom nivån på den materiella konsumtionen inte ökar välståndet i världens rikare länder idag, 

skulle en utebliven eller rentav negativ tillväxt vara en möjlighet att minska samhällets miljöpåverkan? Men varför 

är tillväxt nödvändigt i dagens ekonomier om den inte ökar lyckonivån samtidigt som den riskerar att göra en redan 

dålig hållbarhetssituation värre? Vad tillväxt fyller för funktion i dagens ekonomier behandlas i nästa avsnitt.  

2.1.7 Varför är tillväxt nödvändigt i dagens ekonomier? 
När grundläggande makroekonomiska modeller studeras verkar inte tillväxt vara en förutsättning för att modellerna 

ska hållas stabila, åtminstone inte på kort och medellång sikt (Mankiw & Taylor 2014). Om ekonomin studeras i mer 

detalj finns dock mekanismer i ekonomin som verkar skapa ett beroende av tillväxt.  

Till att börja med är ett lands ekonomiska välstånd starkt kopplat till att investeringar i nytt kapital genomförs, 

annars förslits nuvarande kapitalstock och produktionsförmågan minskar (Mankiw & Taylor 2014). Med en årlig 

kapitalförslitning av befintligt kapital på exempelvis 4 procent är 56 procent av dagens kapital förbrukat om 20 år32. 

Drivkraften till investeringar i nytt kapital är att kapitalägare vill ha avkastning på sitt kapital (Grenholm & Grenholm 

2014). Detta görs genom att kapitalet ger vinst i tillräcklig omfattning för att investeringen ska ge avkastning 

(Grenholm & Grenholm 2014). Ett sätt att uppnå detta på är genom att öka produktionsförmågan (genom ökad 

produktivitet) och därigenom uppstår tillväxt (Grenholm & Grenholm 2014). Vid alla situationer där ränta är 

inblandat behöver avkastningen på en investering finansierad av lån vara större än räntan för att skapa lönsamhet 

(Grenholm & Grenholm 2014). Detta innebär att investeringar, avkastningsmål och skuldsättning därigenom bygger 

på att produktiviteten ökar (Grenholm & Grenholm 2014). På så sätt skapas tillväxt vilket i sin tur riskerar att bidra 

till ökad miljöpåverkan eller att miljöpåverkan inte minskar tillräckligt snabbt (svaret beror på rekyleffektens 

storlek). På grund av tjänstedilemmat som tagits upp tidigare är det varuproduktionen som på lång sikt kommer ta 

till sig investeringar (potentialen för att effektivisera tjänstesektorn är helt enkelt för begränsad för att ge 

avkastning33) (Grenholm & Grenholm 2014). Detta får som sagt stöd i data för Sverige som visar att antalet arbetade 

timmar i den svenska ekonomin inte har växt mycket från 1950-talet och framåt medan mängden kapital i samhället 

har ökat proportionerligt med BNP-tillväxten (Malmaeus 2013). Eftersom kapital har begränsad marginalavkastning 

(Mankiw & Taylor 2014) (på svenska: en arbetare kan använda en begränsad mängd kapital för produktion innan 

produktionen per kapital avtar) innebär detta att produktivitets/teknik - förbättringar har möjliggjort att arbetare 

har kunnat använda kapitalet effektivare vilket därmed har skapat tillväxten i Sverige. I en utvecklad ekonomi (där 

kapital per person är mättat) är alltså produktivitetsökningar centralt för att öka tillväxten per capita (Mankiw & 

Taylor 2014). Vinstintresset är alltså skälet till att den tekniska utvecklingen (A i Cobb-Douglas modellen) sker i 

dagens ekonomier.  

Vinstintresset i sig skapar även en möjlighet att växa, oavsett om det gäller företag, regioner eller hela nationer 

(Grenholm & Grenholm 2014). Då tillväxten är starkt kopplat till avkastningen på en investering kommer investerare 

att dras till exempelvis det företag eller den nationen med högst tillväxt (Grenholm & Grenholm 2014). Andra 

enheter i en ekonomi som inte växer i samma hastighet kommer uppleva nackdelar vilka gör att tillväxt är ett måste 

för att inte drabbas av problem och nolltillväxt/negativ tillväxt är därmed inte ett alternativ (Grenholm & Grenholm 

2014). Exempelvis är tillväxt en viktig förutsättning på företagsnivå för att företaget ska kunna överleva på 

marknaden (Jackson 2009). Till att börja med är som sagt investerares finansiella kapital viktigt för att företaget ska 

kunna underhålla nuvarande kapitalstock och investera i produktivitetsökningar för realkapital (Jackson 2009). 

Företaget som tillväxer mer lockar till sig mer investeringar, vidare är tillväxten viktig för att betala av lån och ge 

avkastning till aktieägare (Jackson 2009). Om ett företag inte skulle växa saknas pengar till att underhålla och 

utveckla produktionsförmågan vilket i sin tur leder till kapitalslitage och förlorad produktkvalitet (Jackson 2009). 

                                                           
32 1 - (1 - 0,04)^20 ≈ 0,56.  
33 Möjligtvis finns ett undantag för IKT och digitala tjänster om de omfattas av samma antagande som i Digitalisering och 
hållbar konsumtion (Naturvårdsverket 2015), dock beror effekten av dessa fortfarande på rekyleffekten och faller därför i 
samma kategori som varuproduktionen ur hållbarhetssynpunkt. 
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Detta i sin tur riskerar att minska försäljningen och konkurrenskraften och därmed finns risken att företaget går i 

konkurs (Jackson 2009). I en ekonomi utan tillväxt finns risken att tillväxt i ett företag innebär att konkurrerande 

företag minskar i samma omfattning (Grenholm & Grenholm 2014). Dock sker samma sak i en växande ekonomi 

men skillnaden är att alla företag kan växa samtidigt (Grenholm & Grenholm 2014). Det gäller inte enbart att växa 

utan att växa snabbare än alla andra vilket leder till att ett nollsummespel uppstår (Grenholm & Grenholm 2014).  

Utöver risken att nackdelar uppstår för den enhet (företag, region eller nation) i en ekonomi som inte växer uppstår 

också problem på makronivå för en ekonomi utan tillväxt, åtminstone med nuvarande system vilket diskuteras i 

Välfärd utan tillväxt (Jackson 2009). Det vinstintresset för ekonomiska enheter som tidigare togs upp leder till att 

effektivisering av produktionsfaktorer är prioriterat (Jackson 2009). Effektiviseringar möjliggör att produktionen kan 

ökas för varje mängd insatsvara, att kostnader minskar och att produktionen kan öka vilket skapar tillväxt (Jackson 

2009). En annan konsekvens är att mindre arbetskraft behövs för att producera lika mycket som tidigare vilket inte 

är ett problem i en växande ekonomi (Jackson 2009). Problemet uppstår dock när ekonomin inte längre växer 

eftersom en ökad arbetsproduktivitet minskar behovet av arbetare vilket leder till ökad arbetslöshet34 (Jackson 

2009). Om ekonomin inte bara sluta växa utan även minskar i omfattning (BNP minskar) ökar alltså arbetslösheten 

vilket i sin tur leder till minskad konsumtion och ytterligare mindre efterfrågan om/när förtroendet hos 

konsumenter sjunker (Jackson 2009). Med tanke på de miljöproblem som tidigare redovisats skulle en minskad 

konsumtion leda till mindre miljöpåverkan och därmed vara bra för att hålla igång ekonomin på lång sikt. En 

minskning av BNP leder dock till att företag får minskade inkomster, investeringar minskar och arbetslösheten ökar 

ytterligare vilket leder till en nedåtgående spiral i ekonomin (Jackson 2009). Detta i sin tur drabbar offentliga 

finanser negativt: sociala kostnader stiger vid ökad arbetslöshet samtidigt som skatteinkomster minskar vid en lägre 

nivå på handeln (Jackson 2009). För att lösa situationen kan regeringen antingen minska nivån av offentliga tjänster 

vilket minskar välståndet i landet eller låna från utlandet vilket ökar statsskulden (Jackson 2009). För att lösa 

situationen behöver lånen inte bara täcka de offentliga utgifterna utan också stimulera ekonomin för att få fart på 

tillväxten så att statsskulden kan betalas av (Jackson 2009). Alternativt kan landet fortsätta låna utan att betala av 

på skulden vilket leder till att landet på sikt kommer att gå i konkurs (Jackson 2009). Att skapa stabilitet i ekonomin 

är därför en av uppgifterna för modern ekonomisk teori (Mankiw & Taylor 2014) och denna prioritering är en 

rationell konsekvens av hur moderna ekonomier fungerar. Samtidigt skapar detta en potentiell motsättning mellan 

kortsiktig stabilitet och långsiktig överlevnad för världens ekonomier, tillväxten sedan 70-talet har trots allt varit 

beroende av att vi har konsumerat över våra tillgångar (med avseende på planetens bärkraft) (WWF 2014). Vidare 

är ekonomiers förmåga att återhämta sig svag, de mekanismer som skapar tillväxt verkar driva ekonomin i motsatt 

riktning under lågkonjunktur (Jackson 2009). Många rikare länder har även en åldrande befolkning vilket kräver att 

en större andel skatteintäkter går till offentliga tjänster som sjukvård och sociala kostnader (Jackson 2009). För att 

lösa detta kan tillväxt verka som en lockande lösning rent politiskt men enligt tjänstedilemmat kommer en ökad 

tillväxt av varuproduktionen inte vara en lösning på problemet. För att sammanfatta drivs alltså moderna 

ekonomier mot ekonomisk tillväxt och det är de mekanismer som skapar tillväxt som gör att fortsatt tillväxt är 

nödvändigt för att bibehålla ekonomisk stabilitet (Jackson 2009). Enligt Tim Jackson driver alltså ekonomiernas 

nuvarande dynamik systemet mot antingen expansion eller sammanbrott (Jackson 2009). Vad som dock är oklart är 

om ekonomiska marknader, exempelvis finansmarknaden och arbetsmarknaden, skulle kunna anpassa sig till lägre 

avkastningskrav/lägre tillväxt på längre sikt. Poängen är att trots att nuvarande ekonomier enligt Jackson verkar gå 

mot expansion eller sammanbrott (Jackson 2009) så behöver det inte vara omöjligt att förändra ekonomiska system 

för att hantera problemet.  

2.1.8 Översiktlig sammanfattning av 2.1.1 - 2.1.7   
Avsnitten 2.1.1 - 2.1.7 har problematiserat kring en fortsatt BNP-tillväxt och sammanfattas här för att göras mer 

översiktlig inför kommande avsnitt. I avsnitt 2.1.1 behandlas att moderna ekonomier inte tar hänsyn till användning 

                                                           
34 Detta förutsätter förstås att en teknologisk utveckling sker (att A/Total faktorproduktivitet tillväxer) i en ekonomi utan 
tillväxt.  
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av naturresurser (inklusive energi) (Mankiw & Taylor 2014). I förlängningen har detta skapat en situation där den 

globala ekonomin behöver bärkraften hos ungefär 1,5 jordklot för att hållas igång (WWF 2014). Vidare har fyra av 

nio planetära gränser passerats, vilket ökar risken för att planeten inte ska fortsätta vara en lika gästvänlig plats för 

människor att leva på i framtiden (Will Steffen et al. 2015; Stockholm Resilience Center 2015). Även icke-förnybara 

resurser som samhället i dagsläget är beroende av, såsom fosfor (Malmaeus 2013) och fossila bränslen (som 

visserligen behöver fasas ut på grund av klimatuppvärmning) (UKERC 2009), väntas nå en topp i sin utvinning vilket 

är ett direkt hinder för fortsatt tillväxt (åtminstone ur ett kortsiktigt perspektiv när det kommer till fossila bränslen). 

Potentiell fosforbrist är särskilt alarmerande då fosfor som grundämne inte har ett substitut och samtidigt är en 

förutsättning för att det moderna jordbruket ska kunna leverera livsmedel (Malmaeus 2013). Viktigt att påpeka är 

att hållbarhetskonsekvenserna inte är avsiktliga utan uppstår eftersom när naturresurser exkluderas från 

ekonomiska modeller kan dessa inte optimeras efter den ekologiska dimensionen av hållbarhet. Eftersom den 

globala ekonomin väntas fyrdubblas fram till 2050 (Wijkman & Skånberg 2015) är det dock ytterst viktigt att 

miljöpåverkan minskar (totalt sett) om fortsatt tillväxt ska vara ett realistiskt alternativ.  

Hinder finns dock för konventionella metoder (såsom effektiviseringar, förnybar energi och att övergå i en mer 

tjänstebaserad ekonomi) att minska miljöpåverkan för att lösa ovanstående problem i kombination med en 

ekonomisk tillväxt (se exempelvis: Grenholm & Grenholm 2014). Detta gör det tveksamt om dessa lösningsmetoder 

kommer att kunna frikoppla miljöpåverkan absolut från BNP-tillväxt (Grenholm & Grenholm 2014). En tjänstesektor 

frikopplad från varuproduktionen kan inte fortsätta effektiviseras då en människas tid och arbetsförmåga är 

begränsad vilket innebär att en fortsatt tillväxt inte kan uppnås med hjälp av att övergå i en tjänsteekonomi 

(Grenholm & Grenholm 2014; Malmaeus 2013). Detta kallas tjänstedilemmat (Malmaeus 2013) och leder till att en 

fortsatt BNP-tillväxt måste komma från varuproduktionen (Grenholm & Grenholm 2014). Eftersom en ökad 

materiell produktion skulle kräva en ökad användning av material och energi antas effektiviseringar och ökad 

förnybar produktion idag vara lösningen för att miljöpåverkan ska minska samtidigt som BNP växer (Grenholm & 

Grenholm 2014). Problemet med att helt och hållet frikoppla BNP-tillväxt från miljöpåverkan genom 

effektiviseringar är att dessa drivs av kostnadsminskningar vilket skapar ett konsumtionsutrymme för de pengar 

som sparas (Grenholm & Grenholm 2014; Sanne 2012). Fenomenet kallas rekyleffekten (Sanne 2012) men dess 

storlek är svår att bedöma rent empiriskt (Sorrell 2008) vilket leder till möjligheten att miljöpåverkan antingen kan 

öka eller minska vid en effektivisering (Sanne 2012). Historiska data på miljöpåverkan och effektiviseringar tyder på 

att rekyleffekten har ökar miljöpåverkan (Grenholm & Grenholm 2014) men på grund av brist på empiriska bevis är 

det som sagt svårt att avgöra om detta kommer ske också i framtiden. Bland annat eftersom rekyleffekten kan 

verka över flera miljöaspekter (såsom planetära gränser) samtidigt vilket gör det svårt att sätta en systemgräns för 

problemet. Den relevanta frågeställningen blir därför om effektiviseringar kan fortsätta och i tillräckligt stor 

omfattning för att miljöpåverkan ska gå tillbaka i tillräcklig hastighet eller om rekyleffekten leder till att detta är 

omöjligt? Grundläggande beräkningar på de minskningar av koldioxidutsläpp som krävs för att klara utsätta 

klimatmål visar att om effektiviseringar kan halvera koldioxidutsläppen skulle detta bara räcka till en fortsatt tillväxt 

i nio år till (Grenholm & Grenholm 2014). Motsvarande räkneexempel med en effektiviseringspotential på 50 gånger 

leder dock till att tillväxten kan fortsätta i 52 år (Grenholm & Grenholm 2014). Det behöver inte vara omöjligt att 

genomföra dessa effektiviseringsexempel, dock är det viktigt att fundera över om det är realistiskt och vad som 

skulle hända när effektiviseringar inte längre är ett alternativ. Samtidigt behandlar räkneexemplet bara 

koldioxidutsläpp som planetär gräns och tar inte hänsyn till de andra åtta gränserna (samt hur en rekyleffekt skulle 

påverka dessa) (Grenholm & Grenholm 2014).  

Det positiva när det kommer till potentiella hållbarhetslösningar är att både IKT (Informations- och 

kommunikationsteknologi) och digitala tjänster (Naturvårdsverket 2015) samt en cirkulär ekonomi (Wijkman & 

Skånberg 2015) har möjlighet att minska miljöpåverkan, åtminstone för den svenska ekonomin.  Exempelvis skulle 

en cirkulär ekonomi under rätt förutsättningar kunna bidra till att sänka de Svenska koldioxidutsläppen med 70 % 

samtidigt som 100 000 arbetstillfällen skapas (Wijkman & Skånberg 2015). För fallet med IKT/digitala tjänster är det 
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dock viktigt att påpeka att dessa måste kombineras med rätt åtgärder och styrmedel från start för att undvika att 

miljöpåverkan istället ökar (Naturvårdsverket 2015) vilket innebär att rekyleffekten är en viktig faktor. I 

sammanhanget är det även viktigt att påpeka att det oklart om de styrmedel/åtgärder som föreslås skapar en 

konflikt mellan minskad miljöpåverkan och fortsatt tillväxt. Samma situation gäller även för fallet med en cirkulär 

ekonomi för Sverige med skillnad att styrmedel/åtgärder eventuellt kan sättas in senare, efter 2030. Det vill säga 

det är oklart om möjligt att hålla kvar effektiviseringsvinsten på lång sikt utan att detta blir ett hinder för en fortsatt 

BNP-tillväxt. Detta väcker frågan om tillväxt alltid är positivt för samhället? Vad en ökad BNP nivå bidrar till 

samhället och vad som är hindret för att styra om till ekonomier som nödvändigtvis inte behöver tillväxt?   

Dessa frågor har diskuterats av bland annat Tim Jackson i Välfärd utan tillväxt (Jackson 2009). Efter en särskild nivå 

på BNP per capita för ett land blir inte befolkningen särskilt lyckligare när ekonomin växter (en inkomst på omkring 

15000 dollar per capita i 1995 års priser) (Jackson 2009). Något som är positivt eftersom det kan tolkas som att 

ekonomisk tillväxt inte är nödvändigt för ett lands lyckonivå (när ett visst välstånd redan är uppnått). Istället fyller 

konsumtionen psykologiska/sociala behov, exempelvis för att signalera om social status, identitet, gemenskap och 

att skapa en känsla av tillhörighet (Jackson 2009). Vidare verkar skillnaden i inkomst ha en avgörande roll för 

psykiskt välmående i ett samhälle, i samhällen med högre inkomstskillnader får inkomsten (och därmed 

konsumtionen) en större betydelse för att kommunicera social status (Jackson 2009). På en makronivå skapar 

konsumtionen dock ett nollsummespel när det kommer till lycka eftersom det är relationen till hur andra 

konsumerar i samhället som verkar vara viktigt (Jackson 2009). Detta innebär att om världens rikare länder avstår 

från tillväxt skulle de frigjorda resurserna istället kunna bidra till tillväxt i fattigare länder där den faktiskt fyller mer 

grundläggande behov och därmed ökar den totala lyckonivån.  

En ökad BNP och därmed en ökad konsumtion i rikare länder bidrar alltså inte till att göra befolkningen lyckligare 

(Jackson 2009). Istället så är tillväxt en förutsättning för att moderna ekonomier ska fortsätta fungera och inte 

kollapsa, åtminstone med nuvarande struktur (Jackson 2009). Till att börja med är mängden kapital per capita 

viktigt för att ett lands produktionskapacitet och därmed för ett lands ekonomi (Mankiw & Taylor 2014). Eftersom 

kapital slits krävs att investeringar kontinuerligt görs i nytt kapital där den ekonomiska enhet (företag, region eller 

land) som har högst tillväxt skapar de största avkastningsmöjligheterna och drar därför till sig flest investeringar 

(Grenholm & Grenholm 2014). Den ekonomiska enhet som inte växer lockar därmed inte till sig tillräckligt många 

investeringar och riskerar en minskad produktionskapacitet samt ekonomiska problem kopplat till detta (Grenholm 

& Grenholm 2014). Huvudproblemet är att de ekonomiska problem som uppstår i en ekonomi utan tillväxt utöver 

minskad produktionskapacitet är att den istället riskerar att krympa okontrollerat (Jackson 2009). Detta beror på att 

vinstintresset är en grundläggande drivkraft för investeringar i moderna ekonomier vilket skapar incitament till att 

kontinuerligt öka effektiviteten (Jackson 2009). Ökad effektivitet innebär att färre arbetare behövs för att klara 

befintliga produktionsnivåer (Jackson 2009). I en tillväxtsituation är detta inget problem då företaget alltid kan 

producera mer och därför är i behov av ökad arbetskraft (Jackson 2009). Alternativet i en ekonomi som inte växer 

(åtminstone i nuvarande system) är att arbetslösheten ökar (Jackson 2009). En ökad arbetslöshet leder till att 

efterfrågan och därmed konsumtionen minskar vilket i sin tur kan leda till ännu lägre nivåer på konsumtion om 

konsumenternas förtroende minskar (Jackson 2009). En minskad konsumtion innebär att BNP minskar vilket leder 

till att företag får minskade inkomster, investeringar minskar och arbetslösheten minskar ytterligare vilket leder till 

en nedåtgående spiral i ekonomin (Jackson 2009). Sociala kostnader ökar för staten när arbetslösheten ökar 

samtidigt som skatteinkomster minskar vid en lägre nivå på BNP (Jackson 2009). Situationen kan försöka lösas med 

att ta lån från utlandet för att finansiera underskott och/eller öka den offentliga konsumtionen för att stimulera 

ekonomin (Jackson 2009). Hursomhelst så behöver nuvarande ekonomier en ökad tillväxt för att länder inte ska gå i 

konkurs (Jackson 2009). En minskad BNP skulle dock vara bra för miljön och därmed för ekonomin på lång sikt 

(Jackson 2009). På grund av detta verkar en motsättning existera mellan kortsiktig stabilitet och långsiktig 

överlevnad för moderna ekonomier (med tanke på tidigare avsnitt om nuvarande miljöproblem som antagligen kan 

leda till en ekonomisk kollaps på sikt om dem inte löses vilket i sin tur skulle leda till en ekonomisk kollaps). Dock 
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behöver det inte vara omöjligt att förändra nuvarande ekonomier så att de inte stöter på samma problem som idag 

vid en utebliven tillväxt.  

2.2 Hur reagerar en neoklassisk jämviktsmodell för den svenska ekonomin på olika scenarier för 

BNP-tillväxt (tillväxt, nolltillväxt och negativ tillväxt)? 
Avsnittet behandlar hur en neoklassisk jämviktsmodell reagerar på olika tillväxtscenarion i den svenska ekonomin, 

närmare bestämt tillväxt, nolltillväxt och negativ tillväxt. För att skapa en mer realistisk uppfattning om en ekonomi 

utan tillväxt körs också ett scenario där arbetstiden successivt minskar. Vidare så redovisas känslighetsanalyser som 

används för att bedöma betydelsen hos tidpunkten för simuleringsstart och tidsperioden för kalibrering av γ och β. 

Avsnittet är skrivet för att svara på frågeställningskategori 2. 

2.2.1 Hur reagerar en neoklassisk jämviktsmodell för ett scenario med fortsatt BNP-tillväxt?  
För att avgöra hur en neoklassisk jämviktsmodell för den svenska ekonomin reagerar i ett scenario med fortsatt 

BNP-tillväxt körs Grundmodellen vars resultat presenteras i figur 6-10.  

 

Figur 6. Reell BNP i 2012 års fasta priser (Y) för den svenska ekonomin. Den blå linjen redovisar värdet i data medan den rödstreckade linjen 
motsvarar värdet simulerad av jämviktsmodellen. 
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Figur 7. Konsumtion i 2012 års fasta priser (C) för den svenska ekonomin. Den blå linjen redovisar värdet i data medan den rödstreckade linjen 
motsvarar värdet simulerad av jämviktsmodellen. 

 

Figur 8. Fasta bruttoinvesteringar i 2012 års fasta priser (I) för den svenska ekonomin. Den blå linjen redovisar värdet i data medan den 
rödstreckade linjen motsvarar värdet simulerad av jämviktsmodellen. 
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Figur 9. Fast realkapital i 2012 års fasta priser (K) för den svenska ekonomin. Den blå linjen redovisar värdet i data medan den rödstreckade 
linjen motsvarar värdet simulerad av jämviktsmodellen. 

 

Figur 10. Miljoner arbetade timmar (L) för den svenska ekonomin. Den blå linjen redovisar värdet i data medan den rödstreckade linjen 
motsvarar värdet simulerad av jämviktsmodellen. 

Med hjälp av figurerna 6-10 kan följande observationer av modellens tillväxtscenario göras:  
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 Reell BNP i modellen följer samma trend som data och de båda graferna går mot en liknande trend efter 

2012 (se figur 6).  

 Detsamma gäller konsumtionen med skillnaden att modellen inte sänker konsumtionen i lågkonjunkturen 

2008-2009 (se figur 7). Dock går båda graferna mot en någorlunda liknande trend efter 2012.  

 De fasta bruttoinvesteringarna följer trenden någorlunda men avvikelserna från modellen blir större i 

perioden 2001-2008 (se figur 8). Dessutom går investeringarna mot en annan trend än data efter 2012.  

 Det fasta realkapitalet i modellen ligger under datatrenden i perioden 1990-2006 men ligger över trenden 

efter 2006 (se figur 9). Vidare verkar modellens realkapital gå mot samma tillväxttakt som data efter 2012 

med skillnaden att modellen har ett värde som är ungefär 1 biljoner kr högre (i 2012 års fasta priser). 

 Antal arbetade timmar i modellen ligger något lägre i perioden 1990-1993 i jämförelse med data (se figur 

10). I perioden 1993-2002 följer modellen data men i perioden 2002-2009 ger modellen ett högre antal 

arbetade timmar. I tidsperioden 2009 följer modellen data och de båda graferna går mot en liknande trend 

efter 2012.     

2.2.2 Känslighetsanalyser: Påverkar tidpunkten för simuleringsstart eller kalibreringen av β och γ 

resultatet i modellen?  
För att avgöra om Grundmodellen kan göras bättre körs känslighetsanalyser där simuleringsstarten ändras till 1980 

och 2010. Vidare kalibreras β och γ för perioden 1980-1990 istället för 1990-2011. Känslighetsanalys bedöms av hur 

väl modellen följer trenden i data för reell BNP (Y). Känslighetsanalysen med simuleringsstart 1980 presenteras i 

figur 11.   

 

Figur 11. Reell BNP i 2012 års fasta priser (Y) för den svenska ekonomin där simuleringsstart sätts till 1980. Den blå linjen redovisar värdet i 
data medan den rödstreckade linjen motsvarar värdet simulerad av jämviktsmodellen. 

Känslighetsanalysen med simuleringsstart 2010 presenteras i figur 12. 
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Figur 12. Reell BNP i 2012 års fasta priser (Y) för den svenska ekonomin där simuleringsstart sätts till 2010. Den blå linjen redovisar värdet i 
data medan den rödstreckade linjen motsvarar värdet simulerad av jämviktsmodellen. 

Känslighetsanalysen där β och γ kalibreras för perioden 1980-1990 presenteras i figur 13. 

 

Figur 13. Reell BNP i 2012 års fasta priser (Y) för den svenska ekonomin där β och γ kalibreras för perioden 1980-1990. Den blå linjen redovisar 
värdet i data medan den rödstreckade linjen motsvarar värdet simulerad av jämviktsmodellen.  
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Inga större skillnader kan observeras för trenden i reell BNP mellan Grundmodellen och känslighetsanalyserna (se 

figurerna 11-13). Enligt avsnitt 1.5.3 väljs därför Grundmodellen för att simulera nolltillväxt, negativ tillväxt och 

nolltillväxt genom att successivt minska arbetstiden i kommande avsnitt.   

2.2.3 Hur reagerar en neoklassisk jämviktsmodell för ett scenario med nolltillväxt av BNP? 
För att avgöra hur en neoklassisk jämviktsmodell för den svenska ekonomin reagerar i ett scenario med 

nolltillväxtsätts 𝑔1−𝛼 = 1 i Grundmodellen. Simuleringens resultat presenteras i figur 14-18.  

 

Figur 14. Reell BNP i 2012 års fasta priser (Y) för den svenska ekonomin. Den blå linjen redovisar värdet i data medan den rödstreckade linjen 
motsvarar värdet simulerad av jämviktsmodellen. 
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Figur 15. Konsumtion i 2012 års fasta priser (C) för den svenska ekonomin. Den blå linjen redovisar värdet i data medan den rödstreckade 
linjen motsvarar värdet simulerad av jämviktsmodellen. 

 

Figur 16. Fasta bruttoinvesteringar i 2012 års fasta priser (I) för den svenska ekonomin. Den blå linjen redovisar värdet i data medan den 
rödstreckade linjen motsvarar värdet simulerad av jämviktsmodellen. 
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Figur 17. Fast realkapital i 2012 års fasta priser (K) för den svenska ekonomin. Den blå linjen redovisar värdet i data medan den rödstreckade 
linjen motsvarar värdet simulerad av jämviktsmodellen. 

 

Figur 18. Miljoner arbetade timmar (L) för den svenska ekonomin. Den blå linjen redovisar värdet i data medan den rödstreckade linjen 
motsvarar värdet simulerad av jämviktsmodellen. 

Simuleringarna för tillväxt och nolltillväxt ger liknande resultat mellan 1990 och 2012 vilket kan ses om figurerna 6-

10 jämförs med figurerna 14-18. Dock skiljer sig modellens fasta bruttoinvesteringar i nolltillväxtscenariot genom 

att dem inte understiger datatrenden under lågkonjunkturen 2009 (se figur 16). Efter 2012 börjar dock kurvorna för 
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nolltillväxt att plana ut (se figur 14-18), undantaget är de fasta bruttoinvesteringarna som krymper innan utplaning 

sker (se figur 16) och de arbetade timmarna i ekonomin som ökar i samma takt som tillväxtscenariot (se figur 18).  

2.2.4 Hur reagerar en neoklassisk jämviktsmodell för ett scenario med negativ tillväxt av BNP? 
För att avgöra hur en neoklassisk jämviktsmodell för den svenska ekonomin reagerar i ett scenario med negativ 

tillväxt sätts 𝑔1−𝛼 = 0,985 i Grundmodellen. Simuleringens resultat presenteras i figur 19-23.  

 

Figur 19. Reell BNP i 2012 års fasta priser (Y) för den svenska ekonomin. Den blå linjen redovisar värdet i data medan den rödstreckade linjen 
motsvarar värdet simulerad av jämviktsmodellen. 
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Figur 20. Konsumtion i 2012 års fasta priser (C) för den svenska ekonomin. Den blå linjen redovisar värdet i data medan den rödstreckade 
linjen motsvarar värdet simulerad av jämviktsmodellen. 

 

Figur 21. Fasta bruttoinvesteringar i 2012 års fasta priser (I) för den svenska ekonomin. Den blå linjen redovisar värdet i data medan den 
rödstreckade linjen motsvarar värdet simulerad av jämviktsmodellen. 
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Figur 22. Fast realkapital i 2012 års fasta priser (K) för den svenska ekonomin. Den blå linjen redovisar värdet i data medan den rödstreckade 
linjen motsvarar värdet simulerad av jämviktsmodellen. 

 

Figur 23. Miljoner arbetade timmar (L) för den svenska ekonomin. Den blå linjen redovisar värdet i data medan den rödstreckade linjen 
motsvarar värdet simulerad av jämviktsmodellen. 

Simuleringarna för tillväxt och negativ tillväxt ger liknande resultat mellan 1990 och 2012 vilket kan ses om 

figurerna 6-10 jämförs med figurerna 19-23. Dock skiljer sig modellens fasta bruttoinvesteringar i scenariot med 

negativ tillväxt genom att dem inte understiger datatrenden under lågkonjunkturen 2009 och generellt har ett 



46 
 

större värde när de går över datatrenden efter 2001 (se figur 21). Efter 2012 når reell BNP, konsumtion och fast 

realkapital en topp för att sedan inta en krympande trend (se figur 19,20 och 22). De fasta bruttoinvesteringarna 

antar en krympande trend efter 2012 och når 2035 ett värde lägre än 20 procent av värdet de hade när den 

krympande trenden startade (se figur 21). Antal arbetade timmar i ekonomin planar ut efter 2012 men har ändå ett 

relativt konstant värde under simuleringens gång (se figur 23). 

2.2.5 Simulering av nolltillväxt genom att successivt minska arbetstiden.  
För att avgöra hur en neoklassisk jämviktsmodell för den svenska ekonomin reagerar i ett scenario med successivt 

minskande arbetstid (med målet att skapa nolltillväxt) körs Arbetstidsförkortning istället för tillväxt vars resultat 

presenteras i figur 24-28. γ antas krympa med 1,5 procent per år efter 2012 vilket innebär att dess tillväxttakt är 

0,985.  

 

Figur 24. Reell BNP i 2012 års fasta priser (Y) för den svenska ekonomin. Den blå linjen redovisar värdet i data medan den rödstreckade linjen 
motsvarar värdet simulerad av jämviktsmodellen. 
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Figur 25. Konsumtion i 2012 års fasta priser (C) för den svenska ekonomin. Den blå linjen redovisar värdet i data medan den rödstreckade 
linjen motsvarar värdet simulerad av jämviktsmodellen. 

 

Figur 26. Fasta bruttoinvesteringar i 2012 års fasta priser (I) för den svenska ekonomin. Den blå linjen redovisar värdet i data medan den 
rödstreckade linjen motsvarar värdet simulerad av jämviktsmodellen. 
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Figur 27. Fast realkapital i 2012 års fasta priser (K) för den svenska ekonomin. Den blå linjen redovisar värdet i data medan den rödstreckade 
linjen motsvarar värdet simulerad av jämviktsmodellen. 

 

Figur 28. Miljoner arbetade timmar (L) för den svenska ekonomin. Den blå linjen redovisar värdet i data medan den rödstreckade linjen 
motsvarar värdet simulerad av jämviktsmodellen. 

Genom att successivt minska γ med 1,5 procent årligen efter 2012 minskar de arbetade timmarna i ekonomin med 

ungefär 33 procent vilket motsvaras av att en åtta timmars arbetsdag minskas till en arbetsdag på runt 5,4 timmar 

(se figur 28). För perioden 1990-2012 observeras inga betydande skillnader mellan Arbetstidsförkortning istället för 
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tillväxt och Grundmodellen vilket kan ses om figur 6-10 jämförs med figur 24-28. Utvecklingen av reell BNP efter 

2012 påminner om en nolltillväxt men tillväxttakten ökar när modellen börjar närma sig 2035 (se figur 24 och 

jämför med figur 14). Dock sker en utplaning av konsumtionen som inte börjar växa när modellen går mot 2035 (se 

figur 25 och jämför med figur 15). Det fasta realkapitalet fortsätter dock växa men jämfört med Grundmodellen 

avtar tillväxttakten när modellen går mot 2035 (se figur 27). De fasta bruttoinvesteringarna minskar efter 2012 men 

ökar istället exponentiellt när modellen närmar sig 2035 (se figur 26).  
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3 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet svarar på frågan Innebär dessa hållbarhetsproblem en konflikt mellan ekonomisk och ekologisk hållbarhet? I 

frågeställningskategori 1 och hela frågeställningskategorin 3 i avsnitten 3.1–3.3. Vidare så förs en källkritik i avsnitt 

3.4. 

3.1 Diskussion och slutsatser för litteraturstudien: Innebär hållbarhetsproblem kopplat till BNP-

tillväxt att en konflikt mellan ekonomisk och ekologisk hållbarhet existerar? 
Till att börja med verkar de hållbarhetsproblem som redovisas i avsnitt 2.1.2 ha uppkommit eftersom dagens 

ekonomiska system inte tar hänsyn till varken användning av naturresurser (inklusive energi) som en 

produktionsfaktor eller hur dessa påverkas av föroreningar från produktionen. Problemet är inte avsiktligt skapat då 

modellerna är till för att vägleda ekonomisk politik, dock leder exkluderingen av naturresurser till att dagens 

ekonomiska modeller inte har en stark koppling till ekologin. När de kommer till hanteringen av förnybara resurser 

behöver den globala ekonomin använda bärkraften hos 1,5 jordklot för att hålla igång sin aktivitet där bärkraften för 

ett jordklot överskreds redan på 70-talet. Om de förnybara tillgångarna ses som en fond innebär detta att pengar 

tas ut ur fonden i större omfattning än tillväxten i fonden vilket innebär att denna krymper. Om samma beteende 

fortsätter på sikt kommer fonden att försvinna. Den globala ekonomin beter sig alltså i dagsläget inte ekonomiskt 

när det kommer till hanteringen av de förnybara resurser som den är beroende av. Tillsammans med det faktum att 

fyra av nio planetära gränser redan har överskridits står det klart att den globala ekonomin för tillfället inte 

uppfyller den ekologiska dimensionen av hållbarhet. Vidare utarmar den globala ekonomin många viktiga icke-

förnybara resurser, såsom fosfor. Lösningar för att möjliggöra en ekologisk hållbar utveckling i kombination med 

ekonomisk tillväxt har föreslagits där en absolut frikoppling av miljöpåverkan med ekonomisk tillväxt är målet. 

Tjänstedilemmat medför dock att en tjänsteekonomi inte kan kombineras med långsiktig ekonomisk tillväxt. Istället 

har effektiviseringar av den materiella sektorn föreslagits som en väg mot absolut frikoppling. Rekyleffekten blir ett 

problem för dessa då de drivs av kostnadsminskningar som frigör nytt utrymme för konsumtion vilket i sin tur 

skapar en situation där miljöpåverkan skulle kunna öka. Eftersom rekyleffekten är svår att studera rent empiriskt är 

det dock oklart om ekonomisk tillväxt kan frikopplas absolut från en ökad miljöpåverkan. Vad som står klart är att 

både den direkta och den indirekta rekyleffekten tillsammans måste vara mindre än besparingen från 

effektiviseringen för att den totala miljöpåverkan ska minska vid BNP-tillväxt. Om styrmedel (såsom miljöskatter) 

skulle användas för att säkerställa att detta alltid sker vid en effektivisering krävs dock att dessa tillämpar en 

systemgräns i tillräcklig omfattning för att hantera inte bara den direkta utan också den indirekta rekyleffekten. 

För att få bukt med problem kopplat till effektiviseringar av den materiella sektorn har ytterligare lösningar 

presenterats såsom IKT och digitala tjänster samt en cirkulär ekonomi. Dessa har potential att minska Sveriges 

miljöpåverkan, men antagligen krävs styrmedel och åtgärder i kombination med IKT och digitala tjänster redan från 

början för att hindra rekyleffekten från att bidra till en ökad konsumtion. Den cirkulära ekonomin skulle däremot 

kunna minska den svenska miljöpåverkan i stor omfattning (genom att minska koldioxidutsläppen med 70 procent) 

fram till 2030 i kombination med att fler jobb skapas. Även här är det oklart om miljöpåverkan kan hållas på en lägre 

nivå på längre sikt utan att styrmedel och åtgärder implementeras. En cirkulär ekonomi skulle kunna uppstå genom 

prismekanismer för icke-förnybara resurser (undantaget fossila bränslen) eftersom när dessa utarmas ökar priset 

och redan använda reserver kan bli ekonomiskt försvarbara att använda. Detta gäller dock inte för förnybara 

resurser eftersom när dessa är utarmade innebär detta att exempelvis ekosystem är överutnyttjade eller förstörda 

och därmed inte kan ersättas för användning (fonden är tom i fondargumentet ovan). För att lösa detta, för att 

förhindra problem med en eventuell rekyleffekt på lång sikt och för att få den cirkulära ekonomin att fungera 

korrekt kommer styrmedel och åtgärder antagligen få en betydelsefull roll. För både IKT och en cirkulär ekonomi är 

det oklart om de styrmedel och åtgärder som krävs för en hållbar ekologisk utveckling blir ett hinder mot 

ekonomiskt tillväxt eller inte. Om styrmedel riktas mot miljöpåverkan är en möjlig konsekvens att enbart de 

effektiviseringar som leder till en absolut frikoppling med miljöpåverkan tillåts. Om en betydande andel av de 

effektiviseringar som skulle ha gjorts utan styrmedel enbart skapar en relativ frikoppling innebär detta att tillväxten 
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sannolikt skulle avta. Det är också ett troligt scenario att hinder mot tillväxt uppstår på längre sikt eftersom 

effektiviseringar antagligen har en gräns vilket medför att också den ekonomiska tillväxten i ett frikopplingsscenario 

begränsas. När effektiviseringar når sin gräns i en cirkulärekonomi innebär detta antingen att material måste 

cirkuleras i större omfattning eller att mer material måste föras in i ekonomin för att en fortsatt tillväxt ska vara 

möjlig. För fallet med en cirkulärekonomi kommer dessutom de arbetstillfällen som skapas antagligen vara av en 

mer tjänstebaserad karaktär vilket också är ett potentiellt hinder för ökad tillväxt eftersom tjänster har en 

begränsad effektiviseringspotential.  

Ovanstående diskussion innebär att en potentiell konflikt existerar mellan den ekologiska och den ekonomiska 

dimensionen av hållbar utveckling, men bara i fallet där evig BNP-tillväxt är en förutsättning för ekonomisk 

stabilitet. Att konflikten är potentiell och inte absolut motiveras av problemet med att verifiera rekyleffekten 

empiriskt och därmed kartlägga dess omfattning. I avsnitt 2.1.6 konstateras att efter en särskild nivå på BNP ökar 

dock inte den upplevda lyckonivån i samhället. Om en upplevd lyckonivå ses som en parallell till den sociala 

dimensionen av hållbarhet kan detta tolkas som att fortsatt BNP-tillväxt inte är en förutsättning för att dimensionen 

ska uppfyllas. BNP fungerar alltså inte särskilt väl som välfärdsmått. Detta motiverar tanken om att en ekonomi utan 

tillväxt är en bättre lösning som ett tillvägagångssätt för att uppnå alla tre dimensioner av hållbarhet. Världens 

rikare länder skulle helt enkelt kunna sluta växa (eller sänka nivån av tillväxt) för att istället ge rum för tillväxt i 

fattigare länder där denna fortfarande bidrar till att öka den upplevda lyckonivån. Samtidigt eliminerar en sådan 

ekonomi att risken en rekyleffekt leder till ökad miljöpåverkan då ekonomins behov av resurser inte längre ökar. I 

en ekonomi utan tillväxt skulle nyttan i samhället (se ekvation (12) och (13)) fortfarande kunna öka om 

effektiviseringar togs ut som ökat fritid istället för ökad konsumtion (vilket approximerades i avsnitt 2.2.5). 

Påståendet gäller dock enbart om nolltillväxten inte skapar en ekonomisk kollaps. En ekonomisk kollaps skulle 

nämligen leda till att den sociala dimensionen av hållbarhet inte längre kan uppfyllas. Utmaningen är alltså inte 

enbart att uppnå en ekologisk hållbarhet utan en sådan utveckling måste vara också möjligt i kombination med en 

ekonomisk och en social hållbarhet.  

Den ekonomiska hållbarheten stöter dock på problem när ekonomin inte längre tillväxer vilket tas upp i avsnitt 

2.1.7. Vid utebliven tillväxt finns inte längre ett vinstintresse för att investera i nytt kapital vilket medför att den 

materiella delen av ekonomin inte längre effektiviseras. Istället flyttas investeringar i kapital till andra länders 

ekonomier (som växer och därmed ger högre avkastning) vilket på sikt hotar landet med en ekonomisk kollaps. 

Dagens ekonomier drivs alltså i nuvarande system mot antingen expansion eller sammanbrott. Om en fortsatt 

ekonomisk expansion genom BNP-tillväxt dock leder till en ekologisk kollaps på lång sikt innebär detta att en 

ekonomisk kollaps med stor sannolikhet också sker eftersom ekonomin är beroende av förnybara resurser 

(exempelvis livsmedel). Observera dock att det som tas upp i avsnitt 2.1.7 enbart är resonemang som förs av 

Jackson och förhoppningen är att finans- och arbetsmarknaden kan anpassa sig till lägre avkastningskrav på längre 

sikt vid minskad tillväxt. Det behöver helt enkelt inte vara omöjligt att förändra ekonomiska system för att ta hänsyn 

till problemet. Hur investeringar i kapital kan förhindras från att flytta utomlands diskuteras exempelvis i nästa 

avsnitt.  

Vad som står klart att det inte är BNP eller tillväxt av denna som är grunden i dagens hållbarhetsproblem utan 

snarare dess relation till ekologin. Olika scenarier för ekonomisk utveckling som både uppfyller och inte uppfyller 

den ekologiska dimensionen av hållbarhet är antagligen möjliga vilket innebär att en potentiell konflikt mellan dessa 

dimensioner existerar. En möjlig väg framåt för att säkerställa att den potentiella konflikten inte blir ett hinder för 

hållbar utveckling diskuteras i avsnitt 3.3 nedan. Diskussionen underbyggs även av insikter om den neoklassiska 

jämviktsmodellen vilka presenteras i nästa avsnitt.   
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3.2 Diskussion och slutsatser för jämviktsmodellen: Vilka problem och svagheter finns med 

modellen och hur kan dessa påverka resultatet? Hur skulle sådana problem kunna behandlas 

när framtida modeller ställs upp? 
Till att börja med skiljer sig prognosen i jämviktsmodellen från en verklig ekonomisk utveckling genom att den 

varken tar hänsyn till konjunkturcykler eller chocker i ekonomin. Modellen kan alltså enbart göra scenarier vilket är 

ett väntat resultat. Simuleringen av fortsatt tillväxt verkar ger en tillväxt i Y, L och C som verkar följa samma 

tillväxttrender som data vilket tyder på att modellen (med viss felmarginal) kan beskriva vad som händer med dessa 

variabler i en ekonomi. Kapitalet följer tillväxttrenden någorlunda men dess värde pendlar mellan att vara högre 

eller lägre än vad data anger. Vidare verkar modellens stora svaghet vara investeringarna som inte alls följer 

trenden särskilt bra, framförallt inte efter 2001. Modellen kan åtminstone säga något om i vilken riktning 

investeringarna utvecklas efter 2012, närmare bestämt om de växer eller inte. Relationen mellan kapital och 

investeringar är tydlig och ges i ekvation (4). Att investeringar inte följer data kan alltså vara skälet till att en 

avvikelse mellan modell och data också existerar för kapitalet. Att svängningarna i kapitalet inte blir lika stora som 

för investeringarna beror antagligen på att investeringarna aldrig blir större än hundratals miljarder medan 

kapitalstocken alltid har ett värde som överstiger 6 biljoner. Felmarginalen i investeringar slukas helt enkelt upp av 

kapitalstockens storlek. Stora fluktuationer hos investeringarna fanns i programmet redan innan 

BaseCaseCalibration modifierades vilket kan ses om modellens investeringar jämförs med data. Att investeringar 

fluktuerar beror alltså inte på problem med indata till Grundmodellen utan verkar snarare vara ett problem med 

lösningsgången i depressions.m respektive solveModel.m eller de grundläggande antaganden som modellen bygger 

på.  Exempelvis att modellen som sagt inte tar hänsyn till chocker i ekonomin. Under 2000-talet har flera 

ekonomiska kriser skett35 och det är inte omöjligt att modellen helt enkelt inte kan ta hänsyn till dessa vilket leder 

till att investeringarna avviker. En annan möjlig förklaring är att både BaseCaseCalibration och Grundmodellen 

exkluderar skatter vilket skulle kunna påverka hur ekonomin beter sig, detta omfattas dock inte inom ramen för 

exjobbet. Att investeringar fluktuerar behöver dock inte bli ett hinder när modellen simuleras för framtiden 

eftersom det är trenden som är relevant, dock är det värt att ha i åtanke när modellen körs.   

När det kommer till scenariot för både nolltillväxt och negativ tillväxt bygger de på att en utplaning eller nedgång i 

både konsumtion och BNP inte nämnvärt påverkar antal arbetade timmar i ekonomin. Detta beror på att 

investeringarna i ekonomin minskar vilket i sin tur leder till att förnyandet av kapital minskar. Något som i sin tur 

innebär att mängden tillgängligt kapital antingen planar ut (vid nolltillväxt) eller minskar (vid negativ tillväxt). I 

praktiken innebär detta att Sveriges befolkning fortsätter jobba lika mycket utan att få tillgång till mer konsumtion 

(vid nolltillväxt) eller att konsumtionen rentav minskar (vid negativ tillväxt). Skälet till detta är att effektiviteten i 

produktionen inte förbättras vilket kan tolkas som att den teknologiska utvecklingen stagnerar eller avtar. Detta är 

antagligen inte politiskt möjligt att genomföra om inte övriga delar av världen också går mot en liknande utveckling. 

Ett mer realistiskt och politiskt motiverat scenario skulle däremot vara att låta den teknologiska utvecklingen 

effektivisera produktionen och ta ut effektiviseringsökningen som ökad fritid istället för ökad konsumtion. Detta är 

resultatet av Arbetstidsförkortning istället för tillväxt, dock så kommer tillväxten antagligen vara något lägre än vad 

modellen förutsäger eftersom den inte tar hänsyn till att också A (eller TFP) minskar vid en minskad arbetstid. 

Problemet har inte lösts inom ramen för exjobbet men skulle kunna lösas utan att skriva om depressions2.m och 

solveModel2.m genom att hitta ett samband mellan tillväxt i A och tillväxt i γ och uppdatera A som indata i 

Grundmodellen enligt sambandet. Eventuellt skulle första likheten i ekvation (32) kunna användas för att göra 

detta36.    

Det stora problemet med de scenarier där BNP-tillväxt inte längre sker är också det som togs upp i avsnitt 2.1.7, 

nämligen att när nationers ekonomier inte växer minskar investeringarna från utlandet samtidigt som investerare 

                                                           
35 Exempelvis Internetbubblan 2000-2003 och finanskrisen 2008-2010 (Finanshistoria 2015). 
36 Första likheten i ekvation (32): 𝛾 =  

𝐶𝑡

(1−𝛼)𝐴𝑡𝐾𝑡
𝛼𝐿𝑡

(−𝛼)
(ℎ̅𝑁𝑡−𝐿𝑡)+𝐶𝑡
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inom landet väljer att investera utomlands där investeringar ger högre avkastning. Detta förutsätter att en 

någorlunda fri rörlighet för finansiellt kapital37 mellan nationsgränser gäller och innebär att investeringarna i 

verkligheten antagligen är lägre än vad modellen visar (undantaget när tillväxtscenariot av modellen körs). I 

modellen kan investeringar helt enkelt inte flytta utomlands. En lägre nivå på investeringarna bidrar i sin tur till en 

lägre nivå på realkapital vilket minskar BNP (produktionen) och konsumtionen. Enligt avsnitt 2.1.7 skulle detta i 

förlängningen leda till att den svenska ekonomin går mot kollaps. Ett sätt att hantera detta på politiskt skulle kunna 

vara att minska det finansiella kapitalets rörlighet genom beskattning vilket innebär att ekonomier skulle bete sig 

mer som i modellen och att en ekonomisk kollaps eventuellt är möjlig att undvika i ekonomier utan tillväxt.   

En ytterligare svaghet (möjligtvis den allvarligaste) med modellen som helhet är att den inte tar hänsyn till 

ekonomins användning av naturresurser (inklusive energi) vilket innebär att modellen inte har någon koppling till 

den ekologiska dimensionen av hållbarhet och i förlängningen inte kan optimeras efter denna. Hur modellen kan 

expanderas för att ta hänsyn till både den ekologiska och den ekonomiska dimensionen av hållbarhet samt hur 

detta bidrar ytterligare till att lösa investeringsproblematiken vid utebliven tillväxt diskuteras i nästa avsnitt.   

3.3 Avslutande diskussion och slutsatser: Kan en eventuell hållbarhetsproblematik gällande 

ekonomisk aktivitet och BNP inkluderas i jämviktsmodellen (eller i ekonomiska modeller 

generellt) för att kombinera den ekonomiska och den ekologiska dimensionen av hållbarhet? 
Enligt avsnitt 3.1 existerar en potentiell konflikt mellan ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Den verkliga 

utmaningen ligger i att skapa en ekonomi som hålls stabil på både kort och lång sikt genom att förena den 

ekonomiska och ekologiska dimensionen av hållbarhet. Problem med den ekologiska hållbarheten antas kunna 

kopplas till att dagens ekonomiska system som inte tar hänsyn till varken användning av naturresurser (inklusive 

energi) som en produktionsfaktor eller hur dessa påverkas av föroreningar från produktionen. Enligt avsnitt 3.2 

vekar också det faktum att den ekologiska dimensionen av hållbarhet exkluderas vara den största svagheten med 

den neoklassiska jämviktsmodellen.  Lösningen ligger i att utveckla dagens ekonomiska modeller (exempelvis 

jämviktsmodeller) så att den ekologiska dimensionen av hållbarhet också inkluderas (utöver den ekonomiska 

dimensionen som redan tas hänsyn till). Detta skulle kunna göras genom att inkludera naturresurser (både 

förnybara och icke-förnybara) som en produktionsfaktor samt hur dessa påverkas av föroreningar, exempelvis i en 

Cobb-Douglas funktion. För den neoklassiska jämviktsmodellen skulle detta innebära att många bivillkor är i behov 

av att skrivas om för att ta hänsyn till förändringen. Den stora utmaningen ligger i att vikta naturresursers betydelse 

så att de får tillräckligt stort genomslag i produktionen. Exempelvis verkar energianvändningen enligt avsnitt 2.1.2 

ha potentiellt större betydelse för total faktor produktivitet (A) än den teknologiska utvecklingen men frågan är om 

detta verkligen återspeglas i dagens energipriser? Poängen är att en oreglerad ekonomi riskerar att inte ta hänsyn 

till den faktiska betydelsen av naturresurser i produktionen vilket kan bli ett problem om dessa viktas enligt sitt 

råvarupris.  

Fördelen med att ta hänsyn till naturresurser i modellen ligger dock i att om dessa kan viktas på ett lämpligt sätt kan 

modellen användas för att förutsäga om en fortsatt BNP-tillväxt kommer i konflikt med den ekologiska dimensionen 

av hållbarhet eller inte. Om en konflikt med den ekologiska hållbarheten existerar skulle detta visa sig i modellen 

genom att BNP avtar på sikt när naturresurser (främst förnybara) utarmas. Ett exempel är när en fortsatt 

användning av fossila bränslen i större mängder leder till en global uppvärmning som antas minska mängden 

förnybara resurser (såsom livsmedel). En utarmning av förnybara resurser som används i produktionen antas i sin 

tur leda till en minskad nivå på BNP och fortsatt användning av fossila bränslen i större omfattning kan inte ses som 

ekonomiskt försvarbart. Ytterligare en fördel med en sådan modell är att den skulle kunna användas för att 

kommunicera hur den ekologiska och den ekonomiska dimensionen av hållbarhet kan kombineras. Detta kan i sin 

tur användas för att skapa konsensus mellan exempelvis nationalekonomer, politiska beslutsfattare och miljövetare 

                                                           
37 Finansiellt kapital är ett annat ord för pengar (e-economic 2015) som används till investeringar och inte ska förväxlas med 
realkapital eller kapital. 
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om vilken nivå på BNP som är optimal. En konsensus om hur en ekonomisk utveckling borde se ut kan sedan 

användas för att skapa och komma överens om styrmedel och åtgärder som driver utvecklingen i rätt riktning. Med 

modellen skulle helt enkelt en potentiell konflikt mellan den ekologiska och den ekonomiska dimensionen av 

hållbarhet överbryggas, om en sådan existerar.   

Om en optimal nivå på BNP kan hittas med hjälp av en sådan modell krävs i förlängningen att ekonomier 

konstrueras på ett sådant sätt att investeringsproblematiken (som diskuterades i föregående avsnitt) inte blir ett 

hinder för nolltillväxt. Ekonomier som är oberoende av tillväxt skulle alltså behöva skapas. En modell som skapar 

konsensus om rätt nivå på BNP skulle öka chansen att länder tillsammans kommer överens om att implementera 

nolltillväxt vilket i sin tur minskar risken för att investeringar flyttas utomlands. Detta kan fungera som ytterligare en 

drivkraft för att beskatta det finansiella kapitalets rörlighet (vilket togs upp i föregående avsnitt). Framförallt 

eftersom att beskattningen skulle kunna ske i form av ett samarbete mellan länder och inte enbart begränsas till 

handlingar av ett fåtal nationer. Frågan lämnas dock öppen om ytterligare reglering är nödvändigt för att 

investeringar ska fortsätta vid en nolltillväxt, exempelvis genom att investeringar i nytt kapital sköts av offentlig 

sektor i en situation där vinstintresset uteblir.    

Att utveckla modellen för att ta hänsyn till användningen av naturresurser (exempelvis genom att inkludera 

energianvändning i modellen som ett första steg), samt att utveckla ekonomiska system/modeller som förhindrar 

att en brist på investeringar uppstår vid nolltillväxt/negativ tillväxt (exempelvis genom beskattning av finansiellt 

kapital) skulle kunna genomföras som ett uppföljningsarbete till exjobbet. Antingen i form av ytterligare ett exjobb 

eller av forskningsprojektet Bortom BNP-tillväxt.  

3.4 Källkritik 
Referenserna som används i arbetet är till största delen seriösa rapporter/artiklar som bland annat framför 

potentiella problem med hållbarhet som kan uppstå i samband med en fortsatt ekonomisk tillväxt. Delar av 

referenserna kan dock kritiseras:  

Till att börja med har vissa källor som används i litteraturstudien gett intrycket av att fortsatt BNP-tillväxt måste ge 

upphov till ökade hållbarhetsproblem. Detta är visserligen inte ett orealistiskt scenario vilket framförallt diskuteras i 

avsnitt 3.1 men det hela verkar beror på om ekonomisk tillväxt kan frikopplas absolut från miljöpåverkan samt om 

en sådan utveckling är möjlig i tillräcklig omfattning för att miljöpåverkan ska gå tillbaka till hållbara nivåer. Det är 

med andra ord storleken på fenomenet rekyleffekten som är avgörande för om effektiviseringar är tillräckligt 

effektiva för att åstadkomma frikopplingen. Eftersom ett kritiskt förhållningssätt har tillämpats har referenser som 

påpekar detta också använts i rapporten, såsom Jevons’ Paradox revisited: The evidence for backfire from improved 

energy efficiency (Sorrell 2008). Därför har litteraturstudien kunnat skrivas med en opartisk synvinkel och eventuella 

ideologiska hållningar i somliga referenserna har inte påverkat arbetet.  

Vidare kan referensen Global Oil Depletion An assessment of the evidence for a near-term peak in global oil 

production (UKERC 2009) som behandlar peak oil kritiseras för att vara en gammal referens. Skälet till att den har 

använts är att den är en sammansättning av flera rapporter och därför minskar risken för att den ska hålla en partisk 

hållning i frågan. Att bedöma ett exakt årtal med peak oil är dock inte det viktigaste i sammanhanget utan snarare 

att oljeutvinningen kommer att nå sin topp inom en snar framtid. Om peak oil kommer ske om 10, 15 eller 20 år 

påverkar helt enkelt inte tanken om att en ekonomisk tillväxt kan komma att begränsas inom i samtliga fall. Med 

detta resonemang i åtanke blir rapporten en fungerande referens i sammanhanget.   

Även organisationen WWF har fått kritik eftersom den har tagit skogsnäringens parti i vissa fall av skogsskövling 

vilket skulle kunna kopplas till att donationer har tagits emot från dessa organisationer (Skydda skogen, okänt årtal). 

Risken med detta är att WWF inte skulle vara tillräckligt kritisk mot skogsindustrin. I fallet med användandet av 

Living planet report 2014 (WWF 2014) i avsnitt 2.1.2 är detta dock inte ett problem. Referensen används för att 

belysa att utnyttjandet av förnybara resurser redan är för stort och att detta kan kopplas till samhällets produktion 



55 
 

vilket ger relevans till att alternativa ekonomiska modeller borde tas fram. Om kritiken mot WWF är riktig innebär 

dock detta att hållbarhetssituationen är ännu värre än vad som anges i avsnitt 2.1.2 vilket ger ytterligare relevans 

till poängen som framförs i avsnittet. Användandet av WWF som referens är alltså inte ett problem, åtminstone inte 

i det aktuella sammanhanget.   
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5 Bilagor 
Kapitlet innehåller de bilagor som hänvisas till i rapporten.  

5.1 Bilaga 1: Ändringar i depressions.m och solveModel.m för att behandla γ som variabel.  
För att depressions.m ska hantera γ som variabel istället för konstant görs till att börja med följande ändring i rad 28 
”GAMMA = param (2)” till ”GAMMA = data (: , 7)”. Ändringen innebär att programmet läser in γ som en vektor från 
dataBase.txt istället för konstant från paramBase.txt, dock behålls γ som indata i paramBase.txt men dess värde är 
inte längre relevant. Vidare ändras innehållet i rad 67 från ”x(T:2*T-1,1) = (1-GAMMA).*(1.-taulcst).*lbar;” till:  
 
”for i = T:2*T-1 
x(i,1) = (1-GAMMA(i-T+1,1))*(1-taulcst(i-T+1,1))*lbar(i-T+1,1); 
end” 
 
Vektorn x har som funktion att lagra värden på realkapital och fritid som sedan används i solveModel.m. Värden på 
fritid för varje tidssteg förs in i vektorn x i elementen T till (2*T-1), i elementen 1 till T-1 lagras redan värden på 
realkapital. Efter ändringarna sparas programmet som depressions2.m. 
 
För att solveModel.m ska fungera tillsammans med depressions2.m ändras ”f(1:T,1) = (w.*xl.*(1-taul) - (1-
GAMMA)/GAMMA.*c.*(1+tauc))./y;” i rad 120 till:  
 
”for i=1:T 
f(i,1) = (w(i,1)*xl(i,1)*(1-taul(i,1)) - (1-GAMMA(i,1))/GAMMA(i,1)*c(i,1)*(1+tauc(i,1)))/y(i,1);  
end” 
 
Funktionen motsvarar ekvation (16) (expanderat för att ta hänsyn till skatter) där både vänster och högerled 
divideras med Y och hela ekvationen subtraheras med vänsterledet. Efter ändringarna sparas programmet som 
solveModel2.m.          
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