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SAMMANFATTNING 
 

 

 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka den långsiktiga relationen mellan CO2-utsläpp 

per capita och förändringar i BNP per capita enligt teorin om miljö Kuznets kurvan 

(EKC) i Sverige. I uppsatsen används tidsserier över CO2-utsläpp per capita samt BNP 

per capita som omfattar åren 1839-2011. Relationen mellan de två tidsserievariablerna 

har undersökts med ekonometri, för att se om det finns ett samband som ger stöd åt 

teorin om EKC. Resultaten från de ekonometriska testen indikerar på att det finns en 

relation som stämmer med teorin. Detta innebär att Sveriges BNP per capita har ökat 

under hela den undersöka perioden, medan utsläppen av CO2 per capita har nått en 

vändpunkt från vilken de har minskat. Resultatet jämförs sedan med historiska händelser 

som kan ha påverkat variablerna. En viktig förklaring till förekomsten av en EKC i 

Sverige är den stora utbyggnaden av kärnkraft i Sverige under 1970-talet och början av 

1980-talet. 

Förkortningar som genomgående kommer användas i denna uppsats är: 

CO2 – koldioxidutsläpp 

BNP – bruttonational produkt 

/cap – per capita 

EKC – Miljö Kuznets kurvan 

  



ABSTRACT 

 

 

 

 

The purpose of this thesis is to study the long run relationship between CO2 emissions 

per capita and changes in GDP per capita in Sweden, according to the theory of the 

environmental Kuznets curve (EKC). Time series of Sweden's GDP per capita and CO2 

emissions per capita are used, from the period 1839 to 2011.  The relationship between 

the time series is analyzed with econometrics, to see if there is a relationship supporting 

the EKC theory. The results indicate that there is a relationship consistent with the 

theory. This means that Sweden's GDP has been growing throughout the investigated 

period, while CO2 emissions reached a turning point where they started to decline. This 

conclusion is compared to historical events that may have affected the variables. An 

explanation for the finding of an EKC in Sweden can mainly be traced to the large 

expansion of nuclear in Sweden in the 1970´s and beginning of 1980´s.  

Abbreviations that will be used throughout this paper are: 

CO2 – carbon dioxide emissions 

BNP – Gross domestic product (GDP) 

/cap – per capita 

EKC – Environmental Kuznets curve 

  



INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

 

KAPITEL 1 INTRODUKTION ..................................................................................... 1	  

1.1 Bakgrund ............................................................................................................... 1	  

1.2 Syfte ........................................................................................................................ 3	  

1.3 Metod ..................................................................................................................... 3	  

1.4 Avgränsning .......................................................................................................... 3	  

1.5 Uppsatsen disposition ........................................................................................... 4	  

KAPITEL 2 LITTERATURÖVERSIKT ...................................................................... 5	  

2.1 Sökstrategi ............................................................................................................. 5	  

2.2 Tidigare forskning om EKC, BNP OCH CO2 .................................................... 5	  

2.2.1 EKC undersökt för ett land .............................................................................. 7	  

2.2.2 EKC undersökt för flera länder ....................................................................... 8	  

2.2.3 BNP i Sverige ................................................................................................. 10	  

2.2.4 CO2 i Sverige ................................................................................................. 10	  

2.3 Diskussion om tidigare litteratur ...................................................................... 12	  

KAPITEL 3 MILJÖ KUZNETS KURVAN ............................................................... 14	  

3.1 Koldioxid - en växthusgas .................................................................................. 14	  

3.1.1 Utveckling av svenska CO2-utsläpp ............................................................... 14	  

3.1.2 Kyotoprotokollet ............................................................................................ 16	  

3.2 BNP- ett välfärdsmått ........................................................................................ 17	  

3.2.1 Real BNP per capita ...................................................................................... 18	  

3.2.2 Sveriges BNP-utveckling ............................................................................... 18	  

3.3 EKC - en teori om sambandet mellan utsläpp och BNP ................................. 20	  

3.3.1 Ekonometrisk modell ..................................................................................... 22	  

3.3.2 Kritik mot EKC .............................................................................................. 23	  

KAPITEL 4 TIDSSERIEANALYS ............................................................................. 25	  



4.1 Tidsserieanalys .................................................................................................... 25	  

4.1.1 Stationära och icke-stationära tidsserier ...................................................... 26	  

4.1.2 Enhetsrot ........................................................................................................ 26	  

4.1.3 Kointegration ................................................................................................. 28	  

4.1.4 Felkorrigeringsmodellen ............................................................................... 29	  

4.2 Ekonometriska test ............................................................................................. 30	  

4.2.1 Augmented Dickey-Fuller test (ADF-test) ..................................................... 30	  

4.2.2 Phillips-Perron test ........................................................................................ 31	  

4.2.3 DF-GLS ......................................................................................................... 32	  

4.3 Strukturella brott ............................................................................................... 32	  

4.3.1 Zivot-Andrews test ......................................................................................... 33	  

KAPITEL 5 RESULTAT .............................................................................................. 34	  

5.1 Validitet och reliabilitet ...................................................................................... 34	  

5.2 Resultat från ekonometriska test ...................................................................... 35	  

5.2.1 OLS-regression .............................................................................................. 35	  

5.2.2 Augmented Dickey-Fuller (ADF) .................................................................. 38	  

5.2.3 Phillips-Perron .............................................................................................. 39	  

5.2.4 DF-GLS ......................................................................................................... 40	  

5.2.5 Kointegration ................................................................................................. 42	  

5.2.6 Felkorrigering ............................................................................................... 42	  

5.2.7 Zivot-Andrews test ......................................................................................... 43	  

5.3 Sammanfattning av resultat .............................................................................. 44	  

KAPITEL 6 DISKUSSION OCH BESKRIVANDE EMPIRI .................................. 45	  

6.1 Diskussion ............................................................................................................ 45	  

6.2 Sammanfattning .................................................................................................. 47	  

KAPITEL 7 SLUTSATSER ......................................................................................... 49	  

REFERENSLISTA ........................................................................................................ 51	  



BILAGA A ...................................................................................................................... 56	  

BILAGA B ...................................................................................................................... 59	  

BILAGA C ...................................................................................................................... 61	  

 

  



FÖRTECKNING ÖVER FIGURER OCH TABELLER 

 

Tabell 1: Översikt av relevant litteratur ............................................................................ 6	  

Figur 1: CO2-utsläpp i Sverige, under tidsperioden 1900-2008 ..................................... 16	  

Figur 2: Utveckling av BNP i Sverige, under tidsperioden 1835-2011 .......................... 19	  

Figur 3: EKC tolkad av uppsatsens författare ................................................................ 21	  

Tabell 2: Resultat från OLS-regressioner ....................................................................... 35	  

Figur 4: EKC för Sverige ................................................................................................ 36	  

Tabell 3: Resultat från OLS-regression, ej logaritmerade variabler ............................... 37	  

Tabell 4: resultat från ADF-test ...................................................................................... 38	  

Tabell 5: Reslutat från ADF test på differentierade tidsserier ........................................ 39	  

Tabell 6: Resultat från Phillips-Perron test ..................................................................... 40	  

Tabell 7: Resultat från DF-GLS test på tidsserierna ....................................................... 41	  

Tabell 8: Resultat från DF-GLS test på tidsseriernas första differens ............................ 41	  

Tabell 9: Resultat från kointegrationstest ....................................................................... 42	  

Tabell 10: Resultat från felkorrigeringstest .................................................................... 43	  

Tabell 11: Resultat från Zivot-Andrews test .................................................................. 43	  

Tabell A:1: Tidsserievariablerna CO2 och BNP angivet per capita ............................... 56	  

Tabell B:1: Tidsserievariabeln CO2 angivet i ton ........................................................... 59	  

Figur C:1: Plott av trend för CO2 .................................................................................... 61	  

Figur C:2: Plott av trend för BNP ................................................................................... 61	  

 
 



1 
 

KAPITEL 1 

INTRODUKTION 

 

 

 

1.1 Bakgrund 

Den industriella revolutionen ledde till den största produktivitets- och tillväxtökning 

som mänskligheten upplevt. Från en relativt låg populations- och produktionstillväxt 

under tvåtusen år, expanderade befolkningstillväxten och produktionsnivån i hög takt. 

Mellan år 1000-1820 var den globala genomsnittliga BNP-ökningen cirka 0,05 procent 

per år och med den ökningstaken skulle det ta cirka 1400 år för BNP att fördubblas. 

Under den så kallade ”gyllene tidsåldern” mellan åren 1950-1973 ökade BNP med i 

genomsnitt 2,93 procent och i den tillväxttakten skulle det istället ta cirka 20 år för 

BNP att fördubblas (Fregert och Jonung, 2003). Ökningen av BNP kom från ökad 

produktion och befolkningstillväxt vilket krävde större mängder energi än tidigare. 

Användning av muskelkraft och förbränning av trä gav inte tillräckligt med energi och 

istället efterfrågades källor med högre energiinnehåll (Fregert och Jonung, 2003). Kol 

kom att ersätta tidigare energikällor och senare utvecklades även användningen av olja 

(Lindmark, 2002). 

Den ekonomiska tillväxttakten har förbättrat mänsklig levnadsstandard, vilket är 

positivt, men den har även medfört negativa effekter. Vid förbränning av olja och kol 

frigörs stora mängder CO2 (Fregert och Jonung, 2003). Utsläppen av CO2 går sedan 

upp i atmosfären, där gasen stannar under en mycket lång tidsperiod. Gasen påverkar 

jordens temperatur på ett sätt som leder till global uppvärmning, och på grund av detta 

kallas CO2 för en växthusgas. Människans användning av fossila bränslen som gett 

utsläpp av CO2 sedan industrialiseringen, har nu börjat få effekter på jorden (Chapman, 

2000).  

Det har under en lång period spekulerats om det är människans konstgjorda processer 

som har påverkat jordens klimat, eller om klimatet har ändrats på grund av naturliga 
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temperatur förändringar. År 1988 bildades FN:s Klimatpanel Intergovernmental Panel 

on Climate Change (IPCC). IPCC är en organisation som forskar och informerar om 

klimatförändringar, i ett försök att ge beslutsfattare en objektiv syn på klimatfrågor. I 

IPCC:s fjärde utvärderingsrapport, ”Climate Change 2007”, konstaterade IPCC att det 

är mycket troligt att mänsklig verksamhet påverkar det globala klimatet (IPCC, 2007). 

I första delen av IPCC:s femte rapport anses det även vara mycket sannolikt att den 

mänskliga faktorn har bidragit till klimatförändringar (IPCC, 2013). 

Teknisk utveckling samt strukturella förändringar kan minska utsläppen av CO2. En 

strukturell förändring kan till exempel vara införande av ny energipolitik. Sverige var 

ett av de första länderna i världen som införde skatt på utsläpp av CO2 under tidigt 

1990-tal. Innan detta var energipolitiskt fokus inriktat att ersätta kol- och oljekraftverk. 

Sverige fick sitt första kärnkraftverk i mitten av 1900-talet och införandet av 

kärnkraftverk har haft stor inverkan på minskningen av CO2 utsläpp i Sverige 

(Lindmark, 2002). Sveriges utsläpp av CO2 är idag relativt lågt jämfört med andra 

länders utsläpp. Anledningen till detta är att Sveriges elproduktion har genomsyrats av 

CO2-fri vatten- och kärnkraft. Sverige har även frångått användningen av fossila 

bränslen inom energiproduktion genom att till exempel bygga fler vindkraftverk 

(International Energy Agency, 2011). Åtgärder som får Sveriges utsläpp av CO2 att 

minska leder till att Sveriges bidrag till den globala uppvärmningen avtar. 

Simon Kuznet (1955) är upphovsman till den så kallade teorin om Kuznets kurvan, 

vilken sedan vidareutvecklades till miljö Kuznets kurvan (EKC) (FN, 2014). Denna 

teori har intresserat många nationalekonomer i och med att den analyserar hur 

relationen mellan utsläpp och ekonomisk utveckling ser ut. EKC teorin ställer utsläpp 

per capita i relation till BNP per capita (BNP/cap) och enligt teorin minskar 

miljöfarliga utsläpp vid en viss nivå av BNP/cap vilket grafiskt visar formen av ett 

inverterat U. Detta förklaras av att när ett land uppnår en viss välfärd så värdesätter 

befolkningen miljön mer är tidigare. Innan ett land uppnår denna inkomstnivå är 

människan mer intresserad av arbete och ökade intäkter, att öka landets materiella 

tillgångar prioriteras. I detta stadie tas mindre hänsyn till miljöpåverkan från till 

exempel ökade utsläpp av CO2, det viktiga är istället att öka produktion samt tillväxt 

och därmed även BNP. Forskare är dock inte helt överens om hur förhållandet mellan 

utsläpp och ekonomisk utveckling ser ut. Detta kan bero på att data över utsläpp och 
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ekonomisk utveckling har analyserats med olika ekonometriska metoder, samt att 

olika variabler kan inkluderas (Dinda, 2004). 

Att undersöka om en EKC kurva finns för Sverige är intressant för att se om landet har 

uppnått den inkomstnivå som leder till att utsläppen av CO2/cap minskar. Detta skulle 

vidare påvisa om det stämmer att ett land värnar mer om miljön då det blir rikare, 

vilket då kan ge stöd för teorin om EKC. 

I denna uppsats kommer Sveriges reala BNP/cap användas och måttet är angivet i 

amerikanska dollar (USD), där år 2005 är tidsseriens basår. BNP kommer ställas i 

relation till utsläpp av CO2 som är angivet i ton/cap. Sveriges EKC undersöks för att 

försöka hitta statistiskt signifikant stöd för teorin om EKC med hjälp av både 

ekonometri och beskrivande empiri. Ekonometri används för att se om det finns en 

EKC för Sverige, och den beskrivande empirin används för att förklara varför kurvan 

ser ut som den gör. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om relationen mellan CO2-utsläpp/cap och 

utvecklingen av BNP/cap i Sverige stämmer enligt teorin om EKC. Tidsperioden som 

kommer att analyseras omfattar åren 1839-2011. Teorin om EKC kommer undersökas 

med hjälp av ekonometriska test.  

1.3 Metod 

I denna uppsats kommer tidsserier undersökas genom användning av ekonometriska 

metoder. En Ordinary Least Squares regression kommer utföras för att se om det finns 

en EKC för Sverige, samt om kurvans form stämmer med teorin om EKC. 

Tidsserieekonometrin som kommer användas innefattar test som undersöker om 

tidsserierna lider av enhetsrot, om enhetsrot kan korrigeras samt för att se om 

kointegration finns. För att se om det finns enskilda händelser som kan ha påverkat 

tidsserierna kommer även test för strukturella brott att utföras. 

1.4 Avgränsning 

Avgränsningen i uppsatsen avser att EKC-teorin enbart undersöks för Sverige, under 

den relativt långa tidsperiod mellan åren 1839-2011. Fördelen med att använda en lång 
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tidsperiod är att det möjligen kan påvisa formen av EKC enligt teorin. Valet av att 

tidsperioden börjar vid år 1839 beror på tillgängligheten av pålitlig data. För att 

möjliggöra en djupare empirisk analys kommer endast Sveriges utveckling av 

BNP/cap och CO2-utsäpp/cap att undersökas. Avsikten med den beskrivande 

empiriska analysen är att undersöka om strukturella förändringar kan ha påverkat 

BNP/cap och utsläpp av CO2/cap, detta för att förklara formen på kurvan. Vidare 

innebär detta att generella slutsatser för andra länder än Sverige inte kan genereras.  

1.5 Uppsatsen disposition 

Denna uppsats innehåller sju kapitel varav kapitel ett omfattar en introduktion samt en 

beskrivning av vad denna uppsats syftar till att undersöka. Kapitel två består av en 

litteraturöversikt vilket innebär att en översikt av relevanta vetenskapliga artiklar med 

tanke på denna uppsats syfte presenteras. Kapitel tre behandlar teorin om EKC och 

kapitlet börjar med en beskrivning av CO2-utsläpp/cap samt utvecklingen av BNP i 

Sverige. Vidare förklaras teorin om sambandet mellan CO2-utsläpp/cap och BNP/cap. 

Det teoretiska ramverket presenteras samt den ekonometriska modellen som vanligen 

används för EKC. Kapitel fyra behandlar de metoder som är relevanta för att 

undersöka uppsatsens syfte. Där presenteras den regressionsmodell som används, samt 

felkorrigeringstest. I kapitel fem presenteras resultaten från de undersökningsmetoder 

som används. Kapitel sex innehåller en diskussion om resultaten och uppsatsen 

avslutas sedan med kapitel sju som framställer författarnas slutsatser samt förslag på 

vidare forskning. 
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KAPITEL 2 

LITTERATURÖVERSIKT 

 

 

 

I detta kapitel presenteras en översikt av vetenskaplig litteratur som är relevant för att 

besvara uppsatsens syfte. Kapitlet innehåller en förklaring till hur sökandet efter 

relevanta studier har genomförts samt en presentation och en kort sammanfattning av 

relevanta studier.  

2.1 Sökstrategi 

I sökandet av litteratur har huvudsakligen databasen Primo använts. Sökorden som 

använts i databasen är till exempel ”Kuznets Kurvan”, ”CO2 Kuznets 

kurvan”, ”Kuznets Curve”, ”Environmental Kuznets Curve”, ”BNP”, ”GDP”, ”CO2”,  

”Environment”, ”tillväxt”, ”ekonometri”, ”Sverige” och ”Sweden”. Elsevier som 

publicerar vetenskapliga artiklar har även använts för att hitta material. Majoriteten av 

den litteratur som finns med i denna översikt rör bakgrund om BNP och CO2-utsläpp, 

samt teorin om EKC.  

2.2 Tidigare forskning om EKC, BNP OCH CO2 

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av relevanta vetenskapliga artiklar.  I 

tabell 1 visas en sammanställning av vad litteraturen handlar om. Därefter följer fyra 

delar med sammanfattningar av artiklarna. Den första delen handlar om EKC-teorin då 

den är undersökt för ett land, följt av en del där teorin är undersökt för flera länder. 

Den tredje delen handlar om BNP i Sverige och den fjärde delen handlar om CO2-

utsläpp i Sverige. Utöver den litteratur som undersöks i detta kapitel har litteratur 

gällande ekonometri använts, denna litteratur finns inte med i översikten men används 

i uppsatsens kapitel om bakgrund och tidsserieanalys. 
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Tabell 1: Översikt av relevant litteratur 

Författare Metod Ämne Resultat 

Brännlund 
och 
Ghalwash 
(2008) 

Ekonometrisk Undersöker 
relationen mellan 
inkomst och 
utsläpp på 
hushållsnivå i 
Sverige 

BNP och utsläppsrelationen är 
strikt konkav. Varor med relativt 
låg inkomstelasticitet tendrar att 
ha relativt höga utsläppsnivåer 
och vice versa. 

Dinda 
(2004) 

Beskrivande 
och 
ekonometrisk 

EKC 
 

Svårt att hitta stöd för EKC-
teorin, detta för att det finns 
väldigt många variabler som bör 
inkluderas. 
 

Edvinsson 
(2010) 
 

Beskrivande  Undersöker 
recessioner i 
Sverige mellan 
1850-2000 

Hittar samband mellan 
lågkonjunkturer i Sverige och 
händelser i omvärlden, som krig 
och kriser. 

Fosten, 
Morley 
och Taylor 
(2012) 

Ekonometrisk Utsläpp av CO2 
och SO2 i UK 

Hittar stöd för att teorin om EKC 
stämmer, hittar jämviktsbeteenden 
för CO2 samt SO2. 

Kearsley 
och Riddel 
(2009) 

Ekonometrisk EKC Det är svårt att hitta stöd för 
EKC-teorin. 

Kriström 
och 
Lundgren 
(2003) 

Ekonometrisk 
och 
beskrivande 

CO2 i Sverige Historiskt sett har utsläppen i 
Sverige minskat, förutspår att de i 
framtiden kan öka. 

Kunnas 
och 
Myllyntaus 
(2007) 

Beskrivande 
och 
dataanalys 

EKC och 
luftföroreningar i 
Finland 

Genuint stöd för EKC hypotesen 
endast för utsläpp av SO2 och, 
med viss reservation, även för 
kväveoxid. 

Lindmark 
(2002) 

Beskrivande CO2 -utsläpp, 
teknikutveckling, 
bränslepriser och 
tillväxt i Sverige 

Teknologisk utveckling kan 
påverka EKC. Kärnkraftverk har 
haft en viktig roll i Sverige när det 
kommer till utvecklingen och CO2 
minskningen. 

Stern och 
Common 
(2001) 

Ekonometrisk EKC för SO2 SO2-utsläpp/cap är en funktion av 
inkomst och inkomsten bildar en 
inverterad-U-form funktion. 
Utsläppsminskningarna är snarare 
tidsrelaterad än inkomstrelaterad. 
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2.2.1 EKC undersökt för ett land 

Kunnas och Myllyntaus (2007) undersöker om kurvan för gasutsläpp från 

energiproduktion följer formen av ett inverterat U då dessa sätts i relation till inkomst 

enligt teorin om EKC. Författarna använder sig av data över historisk utveckling för 

utsläpp av CO2, svaveldioxid (SO2) och kvävedioxid (NO2) som kommer från 

energianvändning i Finland. Kunnas och Myllyntaus (2007) testar EKC genom 

användning av tidsserier över de finska utsläppen för perioden 1800-2003. För att 

kunna testa EKC har Kunnas och Myllyntaus (2007) räknat om BNP från 

industrialiseringen till dagens värde. Finlands utsläpp av ämnena CO2 och SO2 var 

fram till början av 1970-talet väldigt lika, men efter detta har dessa utsläpp tagit olika 

riktningar. CO2-utsläpp har fortsatt öka, men tillväxttakten har minskat från 1960- och 

1970-talet medan utsläppen av SO2 har minskat. Från 1980 till 2001 ökade CO2 med 

16 procent medan utsläppen av SO2 har minskat med 87 procent, och under denna 

period har BNP ökat. Som ett medel för att minska miljöskadliga utsläpp har det i 

Finland använts skatt på dessa utsläpp. Kunnas och Myllyntaus (2007) nämner även 

att Finlands utsläpp av CO2 eventuellt kunde ha minskat om de infört kärnkraft som i 

exempelvis Sverige. Författarna förklarar utvecklingen av utsläppen med att CO2 inte 

har lokala eller regionala effekter, och därför saknas drivkraft för att rena dessa utsläpp. 

SO2 utsläpp har lokala och regionala effekter, vilket ger incitament till att minska 

utsläppen av dem. Reningen av SO2-utsläpp är billigare än reningen av CO2 eller NO2. 

Reningsteknik för utsläpp av SO2 har ökande skaleffekter, och författarna kommer 

fram till att det kan vara ett tillräckligt bidrag till att det finns en kurva med formen av 

ett inverterat U.  

Brännlund och Ghalwash (2008) analyserar relationen mellan utsläpp och inkomst på 

hushållsnivå i Sverige. Författarna vill inte enbart undersöka vilka förhållanden 

individuella preferenser har utan även vilket samband det finns mellan konsumtion 

och föroreningar. De vill även undersöka relationen mellan konsumtion och 

föroreningar empiriskt, samt se om det finns ett linjärt samband mellan dem. 

Brännlund och Ghalwash (2008) har använt sig av en efterfrågemodell som uppskattar 

de svenska hushållen som direkt kopplade till utsläpp av SO2, kväveoxid (NOX) och 

CO2. Resultatet använder de för att belysa hur förändringar i inkomstfördelning 

påverkar de samlade utsläppen av dessa gaser i Sverige. Vid en analys av tidigare 

studier inom området kommer Brännlund och Ghalwash (2008) fram till att den 



8 
 

aggregerade relationen mellan utsläpp och inkomst kan bero på inkomstfördelning och 

inte enbart sammanslagen inkomst för enskilda individer eller hushåll. Detta innebär 

att sambandet mellan utsläpp och inkomst är icke-linjärt. Brännlund och Ghalwash 

(2008) hittar förutsättningar för en positiv samt linjär relation mellan utsläpp och 

inkomst men enbart då specifika antaganden om konsumtion och utsläpp används. 

Enligt författarna är det inte troligt att dessa antaganden gäller i verkligheten. 

Brännlund och Ghalwash (2008) kommer fram till slutsatsen att det inte går att 

förutspå formen på EKC utan att den beror på sambandet mellan preferenser för 

konsumtion och utsläpp.  En ytterligare slutsats från Brännlund och Ghalwash (2008) 

är att inkomst och utsläppsrelationen är konkav, vilket innebär att inkomstfördelning 

verkar påverka hur utjämningen av inkomst leder till ökade utsläpp. Detta beror på att 

en större grupp av befolkningen blir rikare. Orsaken till konkaviteten återfinns i 

korrelationen som är negativ mellan inkomstelasticitet och utsläppsintensitet för de 

olika varorna. Varor med relativ låg inkomstelasticitet tendrar enligt Brännlund och 

Ghalwash (2008) att ha relativt höga utsläppsnivåer och vice versa. Detta indikerar 

enligt Brännlund och Ghalwash (2008) på att en inkomstökning kan leda till en 

övergång från varor med höga utsläpp till varor med låga utsläpp. 

Fosten m.fl. (2012) undersöker utsläppen av CO2 och SO2 i förhållande till BNP per 

capita för Storbritannien. Författarna använder sig av ekonometri i form av 

regressioner samt felkorrigeringstest för att undersöka om ett EKC förlopp kan 

påvisas för Storbritannien. Fosten m.fl. (2012) kommer fram till att en kurva enligt 

teorin om EKC finns för CO2 och SO2 då de ställs i relation till BNP. De kommer 

även fram till att introduktion av ny teknik kan medföra att utsläppen av gaserna 

hamnar utanför sitt jämviktsläge i EKC under en kortare period. På grund av att det 

finns fler regleringar för CO2-utsläpp än för SO2-utsläpp menar författarna att det inte 

är vanligt att CO2-utsläpp hamnar utanför jämviktsläget då ny teknik introduceras.  

Fosten m.fl. (2012) nämner även att Storbritannien historiskt sett haft 

miljölagstiftning med avsikten att det inte ska finnas mer utsläpp i landet än vad som 

faktiskt är tillåtet. 

2.2.2 EKC undersökt för flera länder 

Kearsley och Riddel (2009) undersöker teorin om EKC och använder då en annan teori 

som kallas Pollution Haven Hypothesis (PHH). Enligt PHH består en del av 
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utsläppsminskningen i utvecklade länder av att de flyttar delar av sin produktion, samt 

utsläppen från denna, till mindre utvecklade länder. Syftet med undersökningen är 

enligt Kearsley och Riddle (2009) att testa om PHH teorin stämmer, genom att 

använda EKC, och om PHH påverkar formen av EKC. Författarna undersöker hur 

internationell byteshandel påverkar EKC i 27 OECD-länder. I undersökningen 

studerar dem de sju vanligaste utsläppen som finns, till exempel CO2, kolmonoxid 

(CO) och SO2. Kearsley och Riddle (2009) går igenom teorin om EKC och hur den 

ekonometriska modellen för att testa kurvan ser ut. De förklarar även hur hypoteser 

sätts upp för att se om det finns stöd för att EKC-teorin stämmer. Därefter testar 

Kearsley och Riddle (2009) teorin om EKC utifrån olika teorier om hur internationell 

handel kan påverka kurvan. En av slutsatserna som författarna kommer fram till är att 

de inte hittar statistiskt signifikant stöd till EKC-teorin eftersom konfidensintervallen 

är för stora för att ge stöd år hypotesen. Modellerna Kearsley och Riddle (2009) har 

använt ger inte heller stöd för bevis om att utsläppen i ett land ska minska vid en viss 

nivå av BNP.  

Stern och Common (2001) undersöker om det finns en EKC för SO2 och BNP som 

gäller för OECD-länderna. Författarna använder sig av ett stort globalt representativt 

urval av låginkomst- samt höginkomstländer under tidsperioden mellan 1850-1990. 

För att undersöka sambandet mellan SO2 och BNP använder författarna sig av en 

estimerad logaritmisk kvadratisk EKC funktion. Författarna kommer fram till att SO2-

utsläpp per capita är en monoton funktion av inkomst per capita när de använder sig av 

ett övergripande urval. De kommer även fram till att en funktion med formen av ett 

inverterat U för inkomst bildas. En ytterligare slutsats är att utsläppsminskningarna är 

tidsrelaterade i högre grad än vad de är inkomstrelaterade.  Stern och Common (2001) 

upptäcker även en relation mellan SO2-utsläpp och CO2-utsläpp, som visar att CO2-

utsläpp har en högre vändpunkt än vad SO2-utsläpp har. Detta beror enligt Stern och 

Common (2001) på att CO2-utsläpp har externa effekter som är globala medan SO2-

utsläpp har lokala effekter. 

Dinda (2004) granskar tidigare teoretisk utveckling och empiriska studier om EKC-

teorin med syftet att se om det finns bevis för att teorin stämmer. Författaren jämför 

vilken data och vilka metoder som använts samt vilka slutsatser som finns. En 

gemensam slutsats i tidigare studier är att miljökvaliteten tenderar att försämras i 

tidiga stadier av ekonomiskutveckling och förbättras i senare stadier, vilket stämmer 
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med EKC-teorin. I samband med detta förklaras också teorin om varför det ser ut på 

detta sätt. I tidigare studier som författaren undersökt har empiriska bevis hittats 

genom användning av ekonometriska modeller. Dinda (2004) går även 

igenom ”Pollution Haven Hypothesis” (PHH), en teori som menar att industriländer 

flyttar sin produktion och sina utsläpp till utvecklingsländer. PHH testas också med 

ekonometri. Något Dinda (2004) kritiserar är faktumet att då utsläpp mäts så är det 

ofta i totalt utsläpp, ett absolut mått, för exempelvis ett land. Dinda (2004) menar att 

ett relativt mått kan användas, som till exempel utsläpp per producerad enhet eller 

kvadratkilometer. Författaren menar att om måttet gjordes om skulle EKC eventuellt 

anta en ny form. Dinda (2004) uppmärksammar även att det inte finns någon data som 

mäter miljökvalitet, och menar att ett index bör inkluderas för att visa värdet av 

miljökvalitet.  

2.2.3 BNP i Sverige 

Edvinsson (2010) undersöker lågkonjunkturer och recessioner i Sverige som har 

inträffat mellan åren 1850-2000. Syftet är enligt författaren att visa hur historisk data 

på nationalräkenskaper kan användas för att analysera ekonomiska kriser i samhället. 

Den ekonomiska utvecklingen från det att samhället bestod av jordbruk fram till 

industrialisering undersöks av författaren. Den data som Edvinsson (2010) använder är 

sekundär och är samlad med syftet att på ett tillförlitligt sätt visa årliga fluktuationer i 

nationalräkenskaperna. Författaren menar att det har inträffat 26 lågkonjunkturer och 

recessioner i Sverige, samt att det finns olika nivåer av hur djup en recession är. Något 

som framkommer tidigt i artikeln är att enligt Edvinsson (2010) har alla recessioner 

inträffat samtidigt som internationella nedgångar. Exempel på dessa nedgångar är 

bland andra första och andra världskriget samt oljekriserna OPEC 1 och 2. Den del av 

Edvinssons (2010) resultat som rör Sveriges BNP och tillväxt är att majoriteten av 

lågkonjunkturerna har inträffat samtidigt som nedgångar som haft internationell 

påverkan. 

2.2.4 CO2 i Sverige 

Kriström och Lundgren (2003) undersöker hur utsläppen av CO2 har sett ut i Sverige 

mellan åren 1900-1999, och jämför dessa mot BNP. Syftet med artikeln är att försöka 

förutspå hur utsläppsnivåerna kommer se ut mellan år 2000-2010 baserat på hur det 
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sett ur för Sverige historiskt. Författarna introducerar tidigt i artikeln Kyoto protokollet, 

att miljövänlig energi som el har blivit allt viktigare och att miljöpolitik ställer högre 

krav än tidigare. De tar upp faktorer som första och andra världskriget, OPEC 1, 

OPEC 2 och förbättrad produktionsprocess som exempel på vad som har fått utsläppen 

av CO2 att minska på kort eller lång sikt. Författarna går igenom olika faktorer som 

kan ha haft påverkan grundligt och förklarar därefter teorin om EKC. Kriström och 

Lundgren (2003) använder data från rapporter och vetenskapliga artiklar för att hitta 

teorier och de uppgifter de behöver. De använder sedan ekonometri för att testa 

sambandet mellan tillväxt och utsläpp. Kriström och Lundgren (2003) har använt sig 

av bland annat regressioner av funktioner för att testa detta. De kommer fram till att 

utsläppen har minskat under den analyserade perioden, samtidigt som BNP har ökat 

vilket stämmer med teorin om EKC. 

Lindmark (2002) undersöker om en grafisk uppställning av Sveriges CO2-utsläpp 

under tidsperioden 1870-1997 visar en kurva med formen av ett inverterat U. 

Författaren använder sig av en teoretisk och metodisk modell uppkallad efter de Bruyn, 

van den Bergh och Opschoor (BBO). Modellen används av Lindmark (2002) för att 

undersöka förhållandet mellan CO2-utsläpp och närbelägna förklaringsfaktorer som 

ekonomisk tillväxt, bränslepriser, teknisk utveckling och inkomstnivåer i Sverige. 

BBO-modellen är en modell där koefficienterna kan tolkas med avseende på teoretiska 

antaganden om EKC, detta innebär att analysen av EKC liknar analysförklaringar. 

Lindmark (2002) kommer fram till att under perioden 1920-1960 hade Sverige en hög 

ihållande tillväxttakt. Denna period var associerad med mindre teknisk utveckling och 

strukturella förändringar relaterat till CO2-utsläpp jämfört med perioder med lägre 

tillväxttakt. Lindmark (2002) kommer även fram till att tidsspecifika teknologiska 

förändringar kan påverka EKC-förloppet.  En ytterligare slutsats är att kärnkraftverk 

har haft en stor roll i Sverige när det gäller reducering av CO2-utsläpp. Vidare har 

stigande bränslepriser tenderat att minska utsläppen sedan början av 1970-talet. Det 

finns enligt Lindmark (2002) tre huvudperioder som har bidragit till ökade utsläpp från 

teknisk utveckling samt strukturella förändringar. Första perioden inträffade från 1870 

fram till första världskriget (1914-1918), tekniska och strukturella förändringar var de 

bidragande orsakerna till de ökade utsläppen samtidigt som den ekonomiska tillväxten 

var låg. Den andra perioden startade vid första världskriget och pågick fram till 1960-

talet. Denna period kännetecknades av ökad tillväxt och fall i bränslepriser under 50- 
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och 60-talet vilket hade en inverkan som bidrog till att utsläppen ökade. Den tredje 

perioden omfattar tiden mellan 1990 till 1997. Från 1970-talet fortfarande under denna 

period bidrog kärnkraft till minskade utsläpp. 

2.3 Diskussion om tidigare litteratur 

Vid analys av tidigare forskning kan slutsatser dras beträffande den vetenskapliga 

litteraturen med fokus på BNP och CO2-utsläpp och dess inverkan på EKC. De flesta 

av författarna till de analyserade artiklarna har använt sig av en ekonometrisk metod. 

Flera av dessa författare har inte hittat tydligt stöd för teorin (Kunnas och Myllyntaus, 

2007; Brännlund och Galwash, 2008; Kearsley och Riddle, 2009) vid användning av 

den enklaste EKC modellen, men flera av författarna hittade stöd för teorin (Fosten 

m.fl. 2012; Stern och Common, 2001; Dinda, 2004). 

Några av författarna till den tidigare litteraturen hittar som nämnt stöd för teorin men 

till exempel Dinda (2004) anser att detta är otillräckligt. Detta eftersom det finns 

många variabler som kan inkluderas, samt att det råder meningsskiljaktigheter om 

vilka som bör inkluderas och inte. I den enklaste modellen av EKC jämförs BNP/cap 

mot CO2-utsläpp/cap, inte mot andra variabler som till exempel att Sverige kan ha 

produktion i andra länder. Exempel på andra faktorer som inte inkluderas är teknisk 

utveckling, strukturella förändringar eller ekonomiska kriser, vilket debatteras i 

tidigare litteratur (Dinda, 2003; Kearsly och Riddel, 2009). 

Gällande CO2-utsläpp visar tidigare artiklar på att öppenhet mellan till exempel staten 

och företag är viktigt för att kunna lösa miljöproblematiken. För att kunna reducera 

utsläppen behövs bland annat en tydlig miljöpolitik och för att kunna ha det krävs 

öppenhet (Brännlund och Ghalwash, 2008). Andra författare menar att ett av 

problemen med CO2-utsläpp är att de inte enbart påverkar området där de släpps ut, 

utan även globalt. Detta medför att finns en problematik gällande vilken part som ska 

ta ansvar för utsläppen och reducera dem (Kunnas och Myllyantaus, 2007). Sådana 

problem kan exempelvis uppstå när industriländer flyttar delar av sin produktion och 

därmed utsläpp till utvecklingsländer (Dinda, 2004). 

I denna uppsats undersöks historisk data för Sverige avseende BNP-utveckling och 

CO2-utsläpp för att se om det går att hitta stöd för EKC-teorin i Sverige. Uppsatsen tar 

även upp händelser som kan ha påverkat BNP eller utsläpp av CO2 för att se om det 
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går att dra paralleller till EKC:s utformning. I uppsatsen testas EKC med 

ekonometriska metoder, där den enklaste modellen av EKC med en tidstrend 

inkluderad används. Att den enklaste modellen med tidstrend undersöks innebär att 

alla andra tänkbara variabler inte inkluderas, till exempel kommer inte produktion som 

sker i andra länder att innefattas. Detta eftersom författarna inte hittat någon data över 

flyttad produktion. Med Sveriges utsläpp innefattas alltså de utsläpp som sker i 

Sverige, och därmed inte från total svensk produktion som alltså även kan ske i andra 

länder.  

Det som skiljer denna uppsats och befintliga studier är att denna uppsats undersöker 

Sveriges EKC för en lång tidsperiod, från år 1830-2011. Uppsatsen försöker även hitta 

stöd för teorin med både ekonometri och beskrivande empiri.  Ekonometrin används 

för att se om det finns en EKC som stämmer mot teorin, och empirin används för att 

förklara varför kurvan ser ut som den gör. I nästa kapitel presenteras först historik om 

CO2-utsläpp och BNP och kapitlet avslutas sedan med en beskrivning av EKC. 
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KAPITEL 3 

MILJÖ KUZNETS KURVAN 

 

 

 

Detta kapitel inleds med en introduktion av komponenterna i EKC, först finns en 

beskrivning av växthusgasen CO2. Kapitlet fortsätter med en beskrivning av 

utvecklingen av CO2-utsläpp i Sverige, samt de åtgärder som har vidtagits för att 

minska utsläppen. Därefter presenteras begreppet BNP samt dess utveckling i Sverige. 

Kapitlet avslutas med att teorin om EKC, som visar ett samband mellan CO2 och BNP, 

beskrivs. 

3.1 Koldioxid - en växthusgas 

Koldioxid betecknas med den kemiska formeln CO2 och är en gas som består av två 

syreatomer som är bundna till en kolatom (Chang, 2006).  CO2 finns naturligt i 

atmosfären och påvekrar atmosfärens förmåga att släppa ut värme från jorden till 

rymden. Problem uppstår när mängden CO2 ökar till den grad att värmeutstrålningen 

avtar varvid jordens temperatur ökar. Denna effekt är anledningen till att CO2 kallas 

växthusgas (Chapman, 2000). CO2 bildas av organismer som kräver syre för 

fortlevnad, nedbrytning av organiskt material och utsläpp från vulkaner.  Den främsta 

orsaken till ökade CO2-utsläpp är förbränning av fossila bränslen, men ökningar av 

utsläpp kommer även från jordbruk och sönderfall av organismer (Cato, 2009). 

3.1.1 Utveckling av svenska CO2-utsläpp 

Fram till 1800-talet var det traditionella energibärare såsom ved, djur, rinnande vatten 

och vind som dominerade energianvändningen i Sverige. Det var först under 1800-

talet som Sverige ersatte de traditionella energikällorna med modernare källor såsom 

kol och olja. Kolimporten startade under 1820-talet och accelererade under mitten av 

1800-talet. Kol användes i hög grad till industri och hushåll från och med 1940 i 

Sverige. Kol användes bland annat i tillverkningsprocesser i industri och för att till 

exempel förse hushåll med värme. Utvinningen av olja började i USA kring 1850 men 
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det var inte förrän i början av 1950-talet som användningen av olja ökade i Sverige. 

Ökningen fortsatte fram till slutet av 1960-talet och efter detta minskade användningen 

av olja (Kander, 2002). 

Världskrigen under början och mitten av 1900-talet medförde negativa effekter på 

mängden CO2-utsläpp. Utsläppsnivåerna för Sverige var låga under krigsåren vilket 

kan förklaras av att Sverige isolerades under denna tidsperiod och det var inte möjligt 

att importera till exempel olja. Sverige var under krigsåren avskuret från det mesta av 

sin normala import och export. CO2-utsläppsnivåerna ökade progressivt efter slutet av 

andra världskriget och nådde en högsta nivå vid 1970. Utsläppsnivåerna minskade de 

följande åren och anledningen till detta var främst introduktion av nya kärnkraftverk. 

Kärnkraftverk var den första moderna energiteknik som producerade stora mängder 

energi utan att släppa ut CO2 (Kriström och Lundgren, 2005). Sverige påbörjade tidigt 

att utforska användningsmöjligheter inom kärnenergi. Under mitten av 1900-talet 

satsade regeringen på att utveckla användningen av kärnkraft för att landet skulle klara 

den inhemska energiförsörjningen själv. Regeringen ville att Sverige inte skulle vara 

beroende av import av exempelvis olja. Under denna period stod olja för cirka 75 

procent av energiproduktionen. Efterfrågan på energi, främst el, ökade kraftigt under 

denna tid på grund av ökningar i den ekonomiska tillväxten. Utöver regeringens 

intresse om att göra landet oberoende av oljeimport började ett miljöintresse hos 

befolkningen att visas. Till exempel fanns motstånd mot utbyggnad av vattenkraft 

vilken gav incitament till att påbörja användningen av kärnkraft. Vid slutet av 1960-

talet och början av 1970-talet togs kärnkraften i Sverige i drift, och under början av 

1980 togs majoriteten av landets 10 reaktorer i drift. Kärnkraftsdebatten i Sverige hade 

även sin start under 70-talet, i samband med att kärnkraft togs i drift. 1980 gick frågan 

vidare till Sveriges befolkning genom en folkomröstning. I denna röstades det igenom 

att en avveckling av kärnkraftverken skulle ske 2010, eftersom det bland annat ansågs 

att den tekniska livslängden för kärnkraft var 25 år (SOU, 2009). I samband med att 

kärnkraftsverk togs i drift i Sverige visades även miljöintresset hos befolkningen 

genom att exempelvis Miljöpartiet bildades, detta var 1981 ett år efter omröstningen 

om kärnkraft (Miljöpartiet, 2014). 

OPEC-kriserna som inträffade under 1970-talet medförde kraftiga prishöjningar på 

olja vilket ledde till att efterfrågan på alternativa energikällor ökade. Detta var något 

som fick utsläppen av CO2 att minska. En annan faktor som har påverkat Sveriges 
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utsläpp av CO2 är förändringar av produktionsprocesser, där den tekniska utvecklingen 

har lett till en minskning av elkonsumtion (Kriström och Lundgren, 2005). I figur 1 

visas en sammanställning av Sveriges totala CO2-utsläpp under perioden 1900-2010 

(se tabell B:1). På y-axeln visas totala CO2-utsläpp i ton och på x-axeln visas årtal, 

detta för att grafiskt visa utvecklingen av utsläppen. 

 

Figur 1: CO2-utsläpp i Sverige, under tidsperioden 1900-2008 

Källa: Ekonomifakta (2014) 

Sveriges CO2-utsläpp har ökat under stora delar av 1900-talet (Kander, 2002), för att 

sedan stabiliseras och börja avta vid 1980-talet (Kriström och Lundgren, 2005). 

Sveriges utsläppsnivåer under 2000-talet har varit lägre än 1990-talets nivåer 

(European Comission, 2007).  

3.1.2 Kyotoprotokollet 

Kyotoprotokollet skrevs under år 1997 och trädde i kraft år 2005 efter FN:s 

konvention om klimatförändringar, där 160 länder deltog. Protokollets syfte var att 

bilda ett gemensamt och globalt avtal beträffande växthusgaser. Allmänna och 

definierade mål för utsläpp av växthusgaser skapades för utvecklingsländer, med vissa 

undantag. För vissa länder fanns det inget krav att skriva under avtalet medan vissa 

andra länder valde att inte skriva under avtalet. De länder som deltog skulle minska 

CO2-utsläppen genom olika insatser, samt försöka stabilisera sina utsläppsnivåer till 

samma nivåer som vid 1990 samt hålla dessa fram till år 2010 (Chapman, 2000). 
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Sverige beslöt sig för att sträva efter lägre utsläppsmål än vad avtalet avsåg (Kriström 

och Lundgren, 2005). I Sveriges riksdag fattades beslut om att utsläpp av växthusgaser 

ska minska med 40 procent fram till år 2020 jämfört med de nivåer som var vid 1990. 

Det fattades även beslut om att hälften av landets energianvändning ska komma från 

förnyelsebara energikällor vid år 2020. Ytterligare ett beslut avser att Sveriges 

nettoutsläpp av växthusgaser vid mitten av 2000-talet ska vara noll (Naturvårdsverket, 

2014).  

Västeuropa och USA har haft stabila utsläppsnivåer sedan år 1990. Sedan 

kommunismens fall har Ryssland och Ukraina minskat sina utsläpp och år 1996 låg 

ländernas utsläppsnivåer 30 procent lägre än under år 1990. De flesta av 

utvecklingsländerna har ökat sina utsläpp av CO2, men de behövde inte förbinda sig 

till någon minskning. Kyotoprotokollet fick ett bakslag år 2001, när USA valde att dra 

sig ur avtalet (Chapman, 2000). 

Kyotoprotokollet har fått kritik angående effektivitet samt användning av avtalet. 

Eftersom atmosfären påverkas av de totala utsläppen är det svårt att ge incitament till 

att vissa länder minskar sina utsläpp då andra inte gör det (Hoel, 1996). 

3.2 BNP- ett välfärdsmått 

BNP mäter välfärd i ett land i form av värdet av de varor och tjänster som har 

producerats under en bestämd tidsperiod, till exempel ett år (Fregert och Jonung, 

2010).  Värdet av produktionen innebär inte den totala produktion som skett utan den 

som gått till slutlig användning. Om all produktion innefattas blir vissa komponenter 

dubbelräknade. Detta då det skulle innebära att alla komponenter i en produkt räknas 

med till separata värden trots att den slutgiltiga varan har ett värde/pris. Ett exempel 

kan vara en cykel som består av olika delar, om cykelhjulen innefattas i värderingen 

och sedan innefattas även värdet av cykeln som helhet är hjulens värde inkluderade två 

gånger (Brännlund och Kriström, 2012). 

Komponenterna i BNP kan ställas upp i en ekvation som visar den så kallade BNP 

identiteten. Identiteten ser ut enligt ekvation 1 och är i detta fall tolkad av Fregert och 

Jonung (2010): 

!"# = ! = ! + ! + !! + ! + !"    (1) 
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I ekvationen står Y för inkomst, C för konsumtion, I för investeringar, IL för 

lagerinvesteringar, G visar konsumtion och investeringar i den offentliga sektorn. NX 

står för nettoexport vilket innebär exportinkomster minus utgifter för import. Dessa 

delar av landets ekonomi är vad som innefattas i måttet BNP (Fregert och Jonung, 

2010). 

Kritik mot BNP som ett välfärdsmått avser i huvudsak att det finns faktorer som inte 

inkluderas i beräkningarna av BNP, dessa faktorer är till exempel hemarbete eller 

svartarbete. Vilket innebär arbete som antingen utförs oavlönat eller med lön som inte 

har rapporterats eller beskattats. Andra faktorer som nämns inom kritiken är hur 

mycket fritid befolkningen i ett land har, användningen av ändliga resurser, utbildning, 

sjukvård eller hur inkomstfördelningen bland befolkningen ser ut (Fregert och Jonung, 

2010). 

3.2.1 Real BNP per capita 

Real BNP innebär att det utförs fastprisberäkningar för att endast 

kvantitetsförändringar mellan olika tidsperioder och inte inflationsförändringar ska 

påverka värdet av BNP (Fregert och Jonung, 2010). Måttet räknas ut genom att det 

nominella BNP-beloppet divideras med en deflator1. Nominell BNP innebär att 

löpande priser används, vilket betyder de faktiska priserna från specifika år. BNP-

deflatorn utgör en fastprisberäkning och i den ställs nominell BNP i relation till ett 

referensår (Fregert och Jonung, 2010). Real BNP/cap innebär att real BNP divideras 

med antalet invånare som befolkar landet. Det innebär att måttet visar hur stor del av 

förändringen i BNP varje enskild invånare beräknas stå för (Fregert och Jonung, 2010). 

3.2.2 Sveriges BNP-utveckling 

Översiktligt sett har Sveriges BNP/cap ökat under hela den undersökta perioden, vilket 

kan ses i figur 2. Figuren visar en sammanställning av den data som används i 

uppsatsen (se bilaga A), i grafen är BNP/cap på y-axeln och årtal på x-axeln. Datan 

visar BNP/cap per år angivet i amerikanska dollar (USD) och i tidsserien är basåret 

2005 (Lindgren, 2014). 

                                                
1 BNP-deflator är ett index som används när BNP jämförs mellan olika år, måttet kompenserar för 
inflation (Fregert och Jonung, 2010). 
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Figur 2: Utveckling av BNP i Sverige, under tidsperioden 1835-2011 

Källa: Lindgren (2014). 

Svensk tillväxt ökade under perioden 1850-1914 på grund av industrialiseringen. 

Under denna period ökades investeringskvoten i landet vilket innebar att 

investeringarna i realkapital ökade. Samtidigt som investeringarna ökade infördes ny 

teknologi, till exempel användning av kol och senare olja, i landet vilket ledde till 

teknisk utveckling (Fregert och Jonung, 2010; Kander, 2002). En hög grad av teknisk 

utveckling är en faktor som kan ge hög ekonomisk tillväxt. Under perioden 1870-1950 

fanns i Sverige affärsbanker och industriintresserade entreprenörer som kan ha bidragit 

till den höga tillväxttakten. Ytterligare faktorer som påverkat Sveriges ekonomiska 

tillväxt var, förutom den tekniska utvecklingen, stordriftsfördelar inom produktionen 

(Persson och Skult, 2011).  

Översiktligt sett har Sveriges BNP ökat men landet har även upplevt många mindre 

recessioner sedan år 1850, då BNP har minskat jämfört med föregående år. 

Majoriteten av dessa recessioner har enligt Edvinsson (2010) inträffat i samband med 

internationella ekonomiska nedgångar. En recession inträffade kring 1920 i samband 

med spekulationer om krig och följden av detta var medveten deflation genom 

politiska styrmedel. De två djupaste lågkonjunkturerna inträffade samtidigt som första 

och andra världskriget utspelade sig, vilket syns grafiskt vid till exempel 1940-talet. 
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Vid början av 70-talet inträffade nya ekonomiska nedgångar, denna gång i samband 

med oljekrisen OPEC 1. I slutet av 1970-talet inträffade OPEC 2 och samtidigt rådde 

en lågkonjunktur. Den senaste recessionen som inträffade i Sverige pågick under 

2008-2009 (Edvinsson, 2010). 

3.3 EKC - en teori om sambandet mellan utsläpp och BNP 

Förkortningen EKC kommer från det engelska namnet för miljö Kuznets kurvan som 

är Environmental Kuznets Curve. Teorin beskriver ett samband mellan CO2/cap och 

BNP/cap. Från början användes inte teorin om Kuznet kurvan specifikt för miljö utan 

den teorin uppkom i Brundtlandrapporten. Brundtlandrapporten skrevs av 

Världskommissionen för miljö och utveckling på uppdrag av Förenta nationerna (FN) 

1987. Rapporten förklarade sambandet mellan ekonomisk utveckling och 

miljöförstöring. Rapportens syfte var att utarbeta förslag till långsiktiga miljöstrategier 

för hållbar utveckling. Det var genom denna rapport som teorin om EKC skapades. 

Världskommissionen för miljö och utveckling tog hjälp av teorin som Simon Kuznet 

skrev om i sin artikel ”Economic Growth and Income Inequality” (FN, 2014). I 

artikeln visade Kuznet (1955) jämförelser mellan tre industrialiserade länder och tre 

utvecklingsländer. Det visade sig att industriländerna rörde sig mot en jämnare 

inkomstfördelning när ländernas BNP per capita ökade. Kuznet (1955) menade att 

detta måste ha berott på att inkomsterna för individer med lägre inkomst ökade 

snabbare än för dem med högre inkomst. Därefter kom Kuznet fram till följande 

fråga ”Is the pattern of the older developed countries likely to be repeated in the sense 

that in the early phases of industrialization in the underdeveloped countries income 

inequalities will tend to widen before the leveling forces become strong enough first to 

stabilize and then reduce income inequalities?” (citat från Kuznet, 1955, s.24). 

Världskommissionen för miljö och utveckling använde Kuznets teori på relationen 

mellan miljöföroreningar och BNP, i samband med detta uppkom begreppet EKC 

(Stern och Common, 2001). 

Enligt teorin om EKC kan sambandet mellan BNP/cap och utsläpp/cap grafiskt ställas 

upp som formen av ett inverterat U, vilket kan ses i figur 3.  
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Figur 3: EKC tolkad av uppsatsens författare 

Källa: Dinda (2004). 

Ett land som befinner sig nära origo på kurvan har låg industriell produktion och 

därmed lågt BNP/cap samt låga utsläppsnivåer av CO2/cap. När BNP/cap ökar och 

landet blir rikare, ökar utsläppen i takt med att landet går från jordbruk till industri. I 

denna del som är en utvecklingsfas är efterfrågan på materiell välfärd relativt hög 

vilket innebär att marginella nyttan av konsumtion är hög (Brännlund och Kriström, 

2010). I detta stadium är det viktigt för befolkningen i landet att välfärden ökar, genom 

till exempel produktion och försäljning av varor. I nästa stadium ökar utsläpp/cap på 

grund av att landets industri ökar och mer produceras, vilket leder till mer föroreningar. 

Miljön prioriteras inte i detta steg av ekonomisk utveckling utan landets mål är att öka 

den ekonomiska tillväxten och därmed även industrisektorn (Dinda, 2004).  

Utsläpp/cap fortsätter att öka till dess att en vändpunkt uppnås. Vid denna nivå, som är 

den högsta punkten på kurvan, når välfärden i landet en nivå där miljön prioriteras 

högre än tidigare. I denna del av utvecklingen ökar servicesektorn och industrierna bli 

mer informationsintensiva samtidigt som miljömedvetenheten ökar. Detta leder till att 

utsläpp/cap minskar och kurvan planar ut för att sedan vända, och där återfinns 

vändpunkten på EKC (Dinda, 2004). Då konsumtionen i landet därefter ökar avtar 

nettoökningen relaterad till konsumtion vilket innebär att betalningsviljan för 

miljökvalitet ökar. Den marginella nyttan av konsumtion minskar samtidigt som den 

marginella nyttan av miljökvalitet ökar, från denna punkt minskar utsläpp/cap i 
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samband med att BNP/cap fortsätter öka (Sun, 1999; Dinda, 2004). Under processen 

fortgår teknisk utveckling, vilken leder till att mer kan produceras vid en given 

utsläppsnivå. Produktionsprocessen blir effektivare och det krävs mindre material per 

producerad enhet (Brännlund och Kriström, 2010). Enligt teorin är det möjligt för ett 

land att ha ökad ekonomisk tillväxt utan att utsläppsnivåerna ökar (Dinda, 2004). 

3.3.1 Ekonometrisk modell 

Grundmodellen för regression av EKC ser ut enligt ekvation 2. 

ln  (!"! !"#)!" = !! + !!ln(!"# !"#)!" + !!(ln !"# !"# )!"! + !!" (2) 

I ekvationen står !"!  för CO2-utsläpp i denna uppsats och !"#. för capita, vilket 

innebär att utsläpp och BNP är angivet per capita (Stern, 2004). Begreppet !" innebär 

att det är land !, vilket i detta fall är Sverige, vid år ! (Kearsley och Riddle, 2009). I 

ekvationen används !" som indikerar på den naturliga logaritmen. Enligt Stern (2004) 

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

uppskattas och därför används !" så att den beroende variabeln inte kan vara noll eller 

mindre. Den första termen i regressionen är en skärningsparameter. Det tidsspecifika 

interceptet !! fångar upp utelämnade variabler och stokastiska störningar som varierar 

mellan olika år. ! är lutningskoefficienten som visar formen på kurvan, i detta fall bör 

!! > 0 medan !! < 0 för att EKC-kurvans form skall stämma. Det innebär att !! bör 

uppvisa en positiv lutning medan !! bör uppvisa en negativ lutning för att kurvan ska 

anta formen av ett inverterat U. I ekvationen står ! för felterm. I grundmodellen för 

EKC kan fler variabler inkluderas, till exempel en variabel som visar tidstrend. I detta 

fall kan en tidstrend visa förändringar av utsläpp som inte sker på grund av 

förändringar i BNP, utsläppen förklaras då av tidsrelaterade aspekter. I ekvation 3 är 

en tidstrend inkluderad och den betecknas av ! (Guzmán m.fl., 2005). 

ln(!"! !"#)!" = !! + !!ln(!"# !"#)!" + !!(ln !"# !"# )!"! + ! + !!" (3) 

Vändpunktsinkomsten, !"#∗, som finns där utsläppen av CO2/cap är som högst, ges 

av ekvation 4. 

!"#∗ = (− !!
!!!
)    (4) 
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Då BNP/cap mäts med !"  kommer det förväntade värdet för !"#∗  visa det 

logaritmerade värdet som representerar vändpunkten, eller toppen, av EKC. Då 

vändpunkten räknas ut kan även den icke logaritmiska formen av tidsserierna 

användas och  !"#∗ visar då det monetära värdet för BNP vid vändpunkten (Kearsley 

och Riddle, 2009; Stern, 2004). I formeln anges att det värde för BNP/cap som finns 

vid vändpunkten är lika med !!  dividerat med två !! . Att det första tecknet i 

parentesen är ett minustecken innebär att värdet för !"#∗ blir positivt, detta då !! är 

negativt.  

3.3.2 Kritik mot EKC 

Majoriteten av den kritik som finns angående teorin om EKC menar att modellen 

bortser från variabler som bör inkluderas i beräkningarna. Exempel på en sådan 

variabel är miljökvalitet där vissa författare menar att ett index som representerar 

miljökvalitet bör inkluderas för att göra EKC-modellen rättvisande. Denna variabel 

skulle visa hur kvaliteten på miljön påverkas av till exempel utsläpp (Dinda, 2004). 

Andra variabler som ofta inte inkluderas i EKC är teknisk utveckling (som delvis kan 

fångas upp av en tidstrend), strukturella förändringar eller ekonomiska kriser som kan 

ha påverkan på CO2-utsläpp/cap eller BNP/cap (Kearsley och Riddel, 2009). 

Annan kritik menar att EKC mäter utsläpp från ett specifikt land enbart inom det 

landet, samt BNP/cap i det landet, även om dess produktion kan vara flyttad till andra 

länder. Utsläpp från produktion som exempelvis Sverige bedriver i andra länder 

inkluderas därmed inte i Sveriges utsläpp/cap, utan räknas till det land som 

produktionen sker i. Detta innebär att en minskning av utsläpp i ett land kan bero på 

att produktionen är flyttad till ett annat land (Dinda, 2004). Industriländer flyttar enligt 

många författare ofta delar av sin produktion till utvecklingsländer, och utsläpp från 

denna produktion är något som det i dagsläget inte finns någon data på (Dinda, 2004; 

Kearsley och Riddle, 2009). En av anledningarna till att produktionen flyttas kan vara 

att arbetskraften i ett utvecklingsland har en lägre kostnad än i hemlandet. Ytterligare 

anledning kan vara att hemlandet har regleringar som gör det kostsamt för ett företag 

att ha utsläpp, vilket gör att produktionen flyttas till länder utan regleringar (Dinda, 

2004). Enligt kritiken bör även minskningar av utsläpp på grund av flyttad 

produktionen innefattas i EKC-teorin (Dinda, 2004; Kearsley och Riddle, 2009). 
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Ytterligare kritik är att när EKC testas för ett land används absoluta mått i de flesta fall, 

det vill säga hur stora de totala utsläppen för ett land är. Ett alternativt mått kan enligt 

Dinda (2004) vara att använda utsläpp per kvadratkilometer eller per producerad enhet. 

I denna uppsats används grundmodellen för EKC med en tidstrend inkluderad 

(ekvation 2, som finns under rubrik 3.3.1). Detta är för att fånga upp förändringar som 

kan ha påverkats av tid framför BNP. Då det inte finns tillgänglig data över 

miljökvalitet, eller flytt av produktion och därmed utsläpp, kommer variabler över 

detta inte inkluderas i uppsatsen. Nästa kapitel behandlar tidsserieanalys, vilket 

innebär att ekonometriska metoder för att ta hänsyn till detta redovisas. 
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KAPITEL 4 

TIDSSERIEANALYS  

 

 

 

Detta kapitel inleds med en presentation av begreppen tidsserieanalys, stationäritet, 

enhetsrot, kointegration samt felkorrigering. Vidare beskrivs de ekonometriska test 

som kommer användas i uppsatsen. Testen används för att undersöka om till exempel 

enhetsrot eller kointegration finns i tidsserierna samt för att korrigera för dem. 

4.1 Tidsserieanalys  

En tidsserie består av observationer som är sorterade över tiden. Dessa värden är 

slumpmässiga då de ej kan bestämmas i förväg utan måste observeras vid till exempel 

ett specifikt år (Westerlund, 2005). Denna uppsats använder och analyserar tre 

tidsserievariabler; BNP, CO2 och BNP i kvadrat (BNP2) där samtliga är angivna per 

capita. För att analysera makroekonomiska tidsserier ekonometriskt används vanligen 

en Ordinary Least Squares regression (OLS-regression). OLS-regressioner är 

utformade för att analysera stationär tidsseriedata. Stationäritet innebär att en tidsseries 

medelvärde och varians2 är konstanta över tiden (Westerlund, 2005). Tidsserier är inte 

alltid stationära i sin natur utan har benägenhet att växa över tiden och de kallas då 

icke-stationära. Variansen och medelvärdet är därmed inte konstanta (Glynn m.fl., 

2007). Tidigare studier gjorda av bland annat Jaunky (2012), Ghosh (2006) samt 

Labson och Crompton (1993) har visat att tidsserier oftast är icke-stationära när det 

kommer till data såsom BNP och CO2. Granger och Newbold (1974) visade att vissa 

metoder kan ge missvisande resultat när beräkningar mellan icke-stationära tidsserier 

görs. I sådana fall kan statistisk signifikans erhållas i resultatet, och påvisa samband 

som i verkligheten kanske inte finns mellan tidsserierna. Det är därför viktigt att veta 

om de tidsserier som testas är stationära eller icke-stationära (Granger och Newbold, 

1974; Westerlund, 2005).  

                                                
2 Varians är ett spridningsmått som visar medelvärdet av observationernas avvikelser i kvadrat (Moore 
m.fl., 2012). 
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I resultaten från en OLS-regression anges bland annat t-värden, kritiska t-värden samt 

koefficienten R2. Om t-värdet är större än det kritiska t-värdet kan resultatet tolkas på 

ett statiskt signifikant sätt. R2 är ett värde mellan noll och ett som visar hur väl 

regressionslinjen passar mot de observerade värdena. Om R2 är ett innebär det en 

perfekt passning mellan regressionslinjen och observationerna, och om värdet är noll 

betyder att det inte finns någon passning (Dougherty, 2011).  

4.1.1 Stationära och icke-stationära tidsserier 

En tidsserie är stationär om medelvärdet, variansen samt kovariansen är oberoende av 

tid. Om en tidsserie inte uppfyller detta villkor innebär det att tidsserien är icke-

stationär (Doughetry, 2011). En tidsserie kan transformeras från en icke-stationär 

tidsserie till stationär genom differentiering, vilket tillämpas för att datan ska bli 

användbar, tidsserien kallas då differensstationär (Dougherty, 2011). Det finns 

ytterligare en stationäritet som går under namnet trendstationär och denna typ av 

tidsserie fluktuerar kring en trend. En sådan tidsserie kan bli stationär genom att 

trenden subtraheras från serien. Om dessa stationäriteter ignoreras vid en 

tidsserieanalys kan problem uppstå (Enders, 2010).  

För att räkna ut den första differentieringen menar Enders (2010) att ekvation 5 kan 

användas. 

∆!! = !! − !!!!     (5) 

I modellen står ∆!! för tidsseriens första differens, !! visar värdet på tidsserien som 

testas, ! representerar tidsperioden och ! − 1 anger att det är ett år tillbaka i tiden. 

Modellen anger att första differensen för tidsserien är lika med år !:s värde minus 

efterföljande års värde (! − 1) (Enders, 2010). 

4.1.2 Enhetsrot 

För att undersöka om en tidsserie är stationär eller icke-stationär kan autokorrelation3 

plottas i ett diagram, ett så kallat korrelogram. Sedan granskas lutningen i grafen för 

att se om trend finns (Maddala och Kim, 1998). Autokorrelation förekommer vanligen 

i regressionsanalyser av tidsserier. Begreppet innebär att feltermen i regressionen 

                                                
3 Autokorrelation innebär att observationerna inte är oberoende från varandra, kovariansen är då skild 
från noll (Westerlund, 2005). 
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påverkas av variabler som inte ska inkluderas i modellen och dessa variabler har en 

inverkan på den beroende variabeln i modellen (Dougherty, 2011). 

Att undersöka ett korrelogram kombineras vanligen med att differentiera tidsserier. 

När en tidsserie som är icke-stationär differentieras en gång och då blir stationär 

innebär det att tidsserien är integrerad av första ordningen (Dougherty, 2011). 

Tidsserien kallas I(1) och innebär att det fanns en enhetsrot i tidsserien då den inte var 

differentierad. En tidsserie kallas I(0), vilket innebär att den är integrerad av ordning 

noll, tidsserien är då stationär utan att differentieras och ingen enhetsrot finns. En 

tidsserie kan differentieras flera gånger för att bli stationär, vilket kan vara nödvändigt 

om den inte blir stationär efter första differentieringen. Antalet gånger en tidsserie 

differentieras avgör integrationsordningen (Maddala och Kim, 1998).  

För att visa konceptet om enhetsrot kan en autoregressiv modell (AR) användas. Att en 

modell är AR innebär att utgångsvariabeln i modellen linjärt beror på dess egna 

tidigare värden (Dougherty, 2011). I följande exempel är specifikationen AR av första 

ordningen, den kallas AR(1) (Holden och Perman, 1994).  

I modellen finns variabeln y!  som är tidsserien, den autoregressiva parametern 

representeras av ρ. Tidsseriens tidigare värde är ρy!!!, tidsperioden är t och feltermen 

är ε!. 

y = ρy!!! + ε!     (6) 

Om ρ = 1 för en tidsserie har den enhetsrot och är därmed även icke-stationär. För att 

en tidsserie ska klassas som stationär av integrationsgrad noll, det vill säga I(0), så ska 

ρ < 1. Det går att inkludera en tidstrend som har koefficienten β, samt ett intercept 

som representeras av α. Modellen ser ut som i ekvation 7 och 8 med tidstrend och 

intercept. 

Modellen med intercept och tidstrend: 

 y! = α+ βt+ ρy!!! + ε!    (7) 

Modellen med intercept: 

 y! = α+ ρy!!! + ε!     (8) 
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För att se om en specifikation för en modell behövs undersöks hur en tidsserie 

fluktuerar, det vill säga hur den ser ut. Undersökningen kan göras genom att framställa 

fluktuationen grafiskt eller mätning genom statistik (Enders, 2010).  

4.1.3 Kointegration 

Enders (2010) anser att icke-stationära tidsserier bör analyseras med hjälp av en 

avancerad metod för att upptäcka kointegration. Kointegration innebär att tidsserierna 

följer ett långsiktigt jämviktsförhållande och att de inte kan flytta långt från varandra.  

Om två eller fler tidsserier kointegrerar med varandra föreligger ett kausalsamband, 

även benämnt orsakssamband, mellan tidsserierna i minst en riktning. Fastställs 

riktningen på kausalsambandet är det möjligt att göra uppskattningar om det lågsiktiga 

sambandet mellan tidsserierna (Maddala och Kim, 1998). Engle och Granger (1987) 

utvecklade en metod för att hitta ett långsiktigt samband mellan icke-stationära 

tidsserier. Engle och Grangers (1987) metod används för att hitta kointegration, de 

menade att det kan finnas en stationär linjär kombination av två eller fler icke-

stationära tidsserier. Tidigare metoder som använts tog inte hänsyn till om tidsserier 

var stationära eller inte och detta beaktade Engle och Granger (1987). Kointegration 

innebär att tidsserierna har ett långsiktigt jämviktsförhållande. För att förhållandet ska 

hålla behöver tidsserierna vara integrerade av samma ordning. På lång sikt är 

kointegrerade tidsserier i jämvikt, men på kort sikt kan de avvika från den långsiktiga 

jämvikten (Enders, 2010). 

För att undersöka om kointegration finns studeras två tidsserier, !! och !!, som är 

integrerade av första ordning, I(1), och eventuellt kointegrerade. Detta kan uttryckas i 

en ekonometrisk funktion enligt ekvation 9 (Enders, 2010). 

!! = ! + !!! + !!      (9) 

För att avgöra om en stationär linjär kombination av tidsserierna måste feltermen !! 

lösas ut från ekvation 9. 

!! =   !! − ! − !!!        (10) 

Om feltermen !!  är stationär innebär det att den linjära kombinationen av de 

integrerade tidsserierna är stationär. Detta innebär att tidsserierna !!  och !!  är 

kointegrerade, vilket betyder att deras fluktuationsbanor följer varandra. Tidsserierna 
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!! och !! är i detta falla kointegrerade av ordningen (1,1), där den första siffran visar 

för integrationsordningen och den andra representerar kointegrationsordningen 

(Enders, 2010). 

4.1.4 Felkorrigeringsmodellen 

Felkorrigeringsmodellen (ECM) används för att beräkna det kortsiktiga förhållandet 

mellan kointegrerade tidsserie. Uppvisar resultaten från Augmented Dickey-Fuller test 

att tidsserierna är kointegrerade kan ett förhållande genom användning av ECM-

modellen uttryckas enligt ekvation 11 och 12 (Enders, 2010). 

∆!! = ! + !!∆!!!!!
!!! + !!Δ!!!!!

!!! + !!!"#!!! + !!  (11) 

!"#!!! = !!!! − ! − !!!!!     (12) 

Variabeln!!visar i denna uppsats tidsserien CO2 och variabeln !!visar tidsserien BNP. 

De laggade parametrar är m, n och k och l representerar lagglängderna för ! . 

Felkorregeringstermerna representeras av !"#!!! som fångar upp avvikelsen från den 

långsiktiga jämvikten, de skattade parametrarna är !!  ,!! och !!, och feltermen !! 

representerar white noise4 för !. Uppskattningar om hur framtida utveckling ser ut kan 

göras utifrån ECM-modellen, koefficienterna !! och !! beskriver hur CO2-utsläppet 

kommer att förändras nästa år om CO2 och BNP avviker från den långsiktiga 

jämvikten från föregående år. Koefficienterna !! och !! beskriver hur lång tid det tar 

för tidsserierna att återvända till det långsiktiga jämviktsläget efter kortsiktiga 

avvikelser. I testet används även hypoteser som anger om det finns en framtida 

påverkan eller inte. Hypoteserna ser ut enligt följande: 

Nollhypotes: Framtida påverkan finns 

Mothypotes: Framtida påverkan finns inte 

Hypoteserna testas genom att resultatets p-värden tolkas (Enders,2010). Om p-värdet 

understiger 0,01 innebär det att nollhypotesen förkastas på en procents signifikansnivå. 

Om p-värdet är mellan 0,01 och 0,05 förkastas nollhypotesen på fem procents 

                                                
4 White noise innebär att komponenterna har värderat en sannolikhetsfördelning med medelvärdet noll, 
en ändlig varians samt är statistiks oberoende (Enders, 2010). 
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signifikansnivå. Ett p-värde som är större än 0,05 accepteras nollhypotesen på fem 

procents signifikansnivå (Dougherty, 2011). 

4.2 Ekonometriska test 

Enligt Enders (2010) är det lämpligt att använda till exempel Augumented Dickey-

Fuller test för att undersöka om enhetsrot finns och om tidsserierna är icke-stationära. 

Detta test används även för korrigering av eventuell enhetsrot. För att stärka resultatet 

kan andra test för enhetsrot användas, dessa är till exempel DF-GLS (Dougherty, 

2011) samt Phillips-Perron test (Enders, 2010).  Då tidsserier analyseras är det enligt 

Enders (2010) lämpligt att även det kortsiktiga och långsiktiga sambandet mellan 

tidsserierna undersöks. Därför utförs Engle och Grangers test för att undersöka 

kointegration mellan tidsserierna (Enders, 2010; Westerlund, 2005). Enligt Zivot och 

Andrews (1992) är ett vanligt problem med test för enhetsrot, som till exempel ADF-, 

DF-GLS- och PP-test, att testen inte ger möjlighet till att finna strukturella brott. 

Därför utförs även ett Zivot-Andrews test för enhetsrot för tidsserierna CO2/cap och 

BNP/cap som anger vilket årtal som det strukturella brottet har inträffat. 

4.2.1 Augmented Dickey-Fuller test (ADF-test) 

Detta test undersöker om det finns enhetsrot i tidsserier, vilket innebär att testet visar 

om tidsserien är stationär (Enders, 2010; Dougherty, 2011). Ekvation 7 som 

presenterades i avsnittet om enhetsrot används i detta test och i den finns ett intercept 

och en tidstrend inkluderad (Enders, 2010). Modellen ser ut enligt ekvation 13. 

 ∆y! = α+ βt+ ρy!!! + ε!    (13) 

Det är vanligt att tidsserier som är makroekonomiska har en positiv trend över tiden, 

och därför passar modellen ovan att använda (Enders, 2010). I modellen inkluderas 

laggar enligt ekvation 14.  

Ekvation 13 med laggar: 

 ∆y! = α+ βt+ ρy!!! + ∆y!!!
!
!!! + ε!    (14) 

Som tidigare står variabeln y!  för tidsserien som testas, α  är ett intercept. !!  är 

lutningskoefficienten för tidstrenden, den autoregressiva parametern representeras av ρ. 

Tidsseriens tidigare värde (lagg) är ρy!!! , tidsperioden är t  och feltermen är ε! 
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(Dickey m.fl., 1994; Enders, 2010). Bland tillagda variabler finns p som visar hur 

många parametrar som är laggade, och k visar lagglängden. Sedan differentieras 

modell (14) för att se om tidsserierna är stationära eller inte (Dickey m.fl., 1994). 

Om resultatet från ADF-testet visar att tidsserierna inte anses ha enhetsrot behöver 

inget vidare test utföras i detta steg. Skulle det inte vara så behöver ett test med hjälp 

av OLS-regression utföras (Dougherty, 2011). En linjär regression uppskattas av 

tidsserierna och i denna sätts till exempel utsläpp av CO2/cap som den beroende 

variabeln medan BNP/cap blir den förklarande variabeln. Något som är nödvändigt är 

att tidsseriernas feltermer klassas som stationära, annars anses tidserierna för BNP/cap 

och CO2-utsläpp/cap inte vara kointegrerade (Dougherty, 2011). Därefter testas 

tidsserierna genom att ett nytt ADF-test utförs. Ekvation 14 med laggar används, med 

skillnaden att den autoregressiva parametern ρ ersätts av ρ− 1. Sedan utförs ett ADF-

test för att undersöka om tidsserierna är stationära eller inte. Efter detta steg ställs en 

hypotesprövning upp (Enders, 2010). 

Nollhypotes:   ρ = 0 à enhetsrot finns 

Mothypotes: |ρ| < 0 àenhetsrot finns inte 

Nollhypotesen säger att tidsserien har en enhetsrot och att den är icke-stationär. I 

mothypotesen har tidsserien inte enhetsrot vilket även innebär att tidsserien är 

stationär. För att testa detta utförs ett t-test och om värdet på t överstiger det kritiska t-

värdet i absoluta tal så förkastas nollhypotesen, detta innebär att mothypotesen 

accepteras. Skulle t-värdet understiga det kritiska t-värdet accepteras nollhypotesen 

och tidsserien anses då inte vara stationär utan enhetsrot finns (Holden och Perman, 

1994; Dougherty, 2011).  

4.2.2 Phillips-Perron test 

Phillips-Perron (PP-test) testar om en tidsserie har enhetsrot. I testet är hypoteserna 

följande: 

Nollhypotes: Enhetsrot finns 

Mothypotes: Enhetsrot finns inte 



32 
 

Nollhypotesen anger att tidsserien har enhetsrot och att den är icke-stationär. 

Mothypotesen anger att enhetsrot inte finns i tidsserien och att den är stationär. 

Nollhypotesen förkastas om t-värdet överstiger det kritiska t-värdet i absoluta tal. Vid 

ett PP-test används ADF. Skillnaden mot ett ADF-test är att PP-testet inte är 

parametriskt, det krävs inte att en nivå av seriekorrelation väljs. Istället antar testet 

samma uppskattning som i ADF men resultatet blir korrigerat från till exempel 

autokorrelation (Enders, 2010). 

4.2.3 DF-GLS 

Ett DF-GLS är ett modifierat ADF-test som också testar för enhetsrot och stationäritet 

i tidsserier, skillnaden mellan testen är att Generalized least squares (GLS) används 

istället för OLS. GLS kan uppskatta okända parametrar i en linjär regression på ett 

annat sätt än OLS. Detta gör att metoden kan ge mer rättvisande svar i situationer då 

det till exempel finns heteroskedasticitet bland observationerna. Ekvationen som 

används i DF-GLS är densamma som (ekvation 9) i ADF-test (Dougherty, 2011). 

Hypoteserna i testet ser ut enligt följande: 

Nollhypotes: Enhetsrot finns 

Mothypotes: Enhetsrot finns inte 

Nollhypotesen i testet är att ! = 0, vilket anger att tidsserien är icke-stationär samt att 

enhetsrot finns. Nollhypotesen förkastas om t-värdet är större än det kritiska t-värdet i 

absoluta tal, annars accepteras nollhypotesen vilket innebär att enhetsrot finns (Enders, 

2010).  

4.3 Strukturella brott 

Ett strukturellt brott är en förändring i en tidsserie som ett resultat av en enskild 

händelse, vilken kan vara tekniska-, rättsliga- eller institutionella förändringar. Politik 

och ekonomiska chocker, såsom oljekriser, kan också påverka strukturella brott 

(Glynn m.fl., 2007). De flesta makroekonomiska tidsserier är icke-stationära vilket 

även innebär att de innehåller enhetsrot (Westerlund, 2005). Då enhetsrot finns kan 

test för att hitta strukturella brott utföras. En fördel med sådana test är att dem kan 

identifiera när det ett möjligt avbrott har inträffat. Flera författare menar att det är 

viktig att avväga antalet variabler som finns med i testet samt valet av slutdatum. En 
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begränsning med testet är att det enbart fångar det enskilt mest betydande brottet i 

tidsserien (Glynn m.fl., 2007). 

4.3.1 Zivot-Andrews test 

Ett problem med test för enhetsrot som exempelvis ADF, DF-GLS och PP är att testen 

inte ger möjlighet att finna strukturella brott. Därför utförs ett Zivot-Andrews test för 

tidsserierna CO2 och BNP. Zivot och Andrews (1992) test är utformat för att upptäcka 

endogena strukturella brott i tidsserier med enhetsrot. Testet bygger på att uppskatta 

avbrottsdatumet (TB) i en tidsserie, vilket gör det möjligt att hitta ett avbrott i 

interceptet som visar en engångsförändring i tidsseriens nivå. 

Zivot-Andrews test ser ut enligt ekvation 15: 

∆y! = α! + α!DU! + βt+ ρy!!! + ∆y!!!
!
!!! + ε!  (15) 

Ekvationen är en vidareutveckling av ekvation 14 som används vid ADF-test, då 

laggar är inkluderade, skillnaden är att en ny variabel inkluderas. Variabeln α!DU! är 

en intercept dummy som visar om ett strukturellt brott finns och tolkningen av DU ser 

ut enligt följande (Waheed m.fl., 2006). 

DU! =
1  om  t > !B
0  annars  

Detta innebär att om t > !B är DU lika med ett, och om annars är DU lika med noll. 

Nollhypotesen indikerar på att ett strukturellt brott inte finns i tidsserien, medan 

mothypotesen indikerar på att det finns (Waheed m.fl., 2006). Hypoteserna ser ut 

enligt följande: 

Nollhypotes: α! = 0 à strukturellt brott finns inte 

Mothypotes: α! < 0 à strukturellt brott finns 

 I nästa kapitel diskuteras uppsatsens validitet samt reliabilitet och sedan framställs 

resultaten från de ekonometriska testen som har presenterats i detta kapitel. Kapitlet 

avslutas därefter med en sammanfattning av resultaten. 
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KAPITEL 5 

RESULTAT 

 

 

 

I detta kapitel redovisas resultaten från de olika ekonometriska testen som utförs, 

därefter tolkas resultaten. Först redovisas den använda datans validitet samt 

uppsatsen reliabilitet. Därefter presenteras resultaten från den utförda OLS-

regressionen som gjordes för att undersöka formen på kurvan. Vidare följer resultaten 

från ADF-testet, DF-GLS testet samt från PP-testet som undersöker om enhetsrot finns 

i tidsserierna. Därefter redovisas resultatet från Engel-Granger testet som undersöker 

om tidsserierna är kointegrerade. Kapitlet avslutas sedan med resultatet från Zivot-

Andrews test för strukturella brott. För att genomföra dessa ekonometriska test har 

programmet STATA använts. 

5.1 Validitet och reliabilitet 

Tidsserierna i denna uppsats består av årlig data om Sveriges CO2-utsläpp/cap samt 

BNP/cap från tidsperioden 1839-2011. Data med observationer av årliga CO2-

utsläpp/cap i Sverige kommer från Carbon Dioxide Information Center (CDIAC, 

2014a). CDIAC är en del av det Amerikanska Energidepartementet och har som syfte 

att framställa data om faktorer som påverkas klimatförändringar (CDIAC, 2014b). 

Data med observationer av Sveriges årliga BNP/cap har hämtats från Gapminder 

(Gapminder, 2014a). Gapminder är en icke-vinstdrivande stiftelse med syfte att 

tillhandahålla fakta (Gapminder, 2014b). Enligt författarna av denna uppsats anses 

Gapminders data vara tillförlitlig då stiftelsen är icke-vinsdrivande samt har syftet att 

visa fakta. Datan som visar CO2-utsläpp/cap från CDIAC används även av Gapminder. 

De ekonometriska metoderna som användas i denna uppsats grundar sig på de 

metoder som använts inom tidigare litteratur om EKC (Dinda, 2004; Kearsley och 

Riddle, 2009; Fosten m.fl., 2012). Valet av metoder grundar sig även på vad författare 

av litteratur om ekonometri angett som lämpligt (Dougherty, 2011; Enders, 2010; 

Westerlund, 2005).  
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De ekonometriska test som används i uppsatsen undersöker vad som är avsett att 

undersöka givet uppsatsens syfte och därför bedöms uppsatsen validitet som god. 

5.2 Resultat från ekonometriska test 

Tidsserievariablerna som används i testen är i logaritmisk form om inte annat anges, 

detta innebär till exempel att när det står BNP/cap är ln(BNP/cap) använt. En 

trendvariabel inkluderades även efter att en plottning (se bilaga C) för varje tidsserie 

har utförts, eftersom plottningen visade att det fanns en trend bland observationerna. 

En tidstrend är sedan genomgående med i testen, om inte annat anges. Resultaten är 

tolkade i absoluta termer om inte annat anges. 

5.2.1 OLS-regression 

En OLS-regression utförs på de tre tidsserierna CO2, BNP samt BNP2, angivna per 

capita. CO2/cap är den beroende variabeln och BNP/cap samt BNP2/cap är de 

förklarande variablerna. I regressionen har grundmodellen för EKC använts, först utan 

en tidstrend (ekvation 2) och sedan med tidstrend (ekvation 3). Resultaten presenteras 

i tabell 2. 

Tabell 2: Resultat från OLS-regressioner 

Variabel β-värde t-värde R² Variabel β-värde t-värde R² 

Utan tidstrend	   Med tidstrend	  

Konstant -75,36 -20,13 0,89 Konstant -42,57 -6,58 0,91 

BNP/cap 16,14 18,71  BNP/cap 9,82 7,44 	  

BNP²/cap -0,84 -17,13  BNP²/cap -0,6 -10,11 	  

Tidstrend - -  Tidstrend 0,045 5,96 	  

 

Resultaten från regressionen utan en tidstrend inkluderad ger !-värden som visar att 

formen på kurvan stämmer mot teorin om EKC. Lutningskoefficienten (!!)  för 

BNP/cap är positiv och lutningskoefficienten (!!) för BNP2/cap är negativ, vilket 

innebär att kurvan först har en positiv lutning och sedan vänder och har en negativ 

lutning. t-värdena för samtliga variabler är signifikanta vilket innebär att resultatet 

anses vara pålitligt. R2 är 0,89 vilket tolkas som att 89 procent av de observerade 

värdena stämmer med regressionslinjen. När en ny regression därefter utförs med en 
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tidstrend inkluderad, visar även detta test visar att formen på kurvan stämmer. 

Lutningskoefficienten för BNP/cap är positiv och koefficienten för BNP2 är negativ 

vilket stämmer med föregående regression. För tidstrendsvariabeln är !-värdet positivt 

vilket innebär att över tid har CO2-utsläppen ökat. Detta trots att det bör vara negativt 

då utsläppen av CO2 har minskat sedan 1980-talet. Att !-värdet är positivt beror 

troligen på att de observerade värdena av utsläpp från början av den undersökta 

perioden var nära noll. Sedan början av den undersökta perioden har utsläppen under 

stora delar ökat vilket leder till att CO2-utsläppen har ökat över tiden. t-värdet för 

tidstrendsvariabeln är signifikant vilket kan ses som att den variabeln bör vara 

inkluderad i modellen. R2 är 0,91 vilket tolkas som att 91 procent av de observerade 

värdena stämmer med regressionslinjen. 

Då data över CO2-utsläpp i ton/cap samt BNP/cap angivet i USD sammanställs 

grafiskt bildas en kurva som visas i figur 4. Den plottade EKC kurvan visar först en 

ökande positiv lutning för att sedan vända vid en punkt och övergå i en negativ lutning. 

Kurvan visar att formen av ett inverterat U finns. 

 

Figur 4: EKC för Sverige 

Källa: CDIAC (2014) och Lindgren (2014). 

För att hitta den BNP/cap nivå som är vid kurvans vändpunkt används ekvation 4. 

Innan ekvationen används utförs en ny regression på tidsserierna CO2, BNP samt 

BNP2 , samtliga per capita, där de inte är i logaritmisk form. Anledningen till detta är 
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att användning av den logaritmerade formen av tidsserierna skulle visa ett BNP/cap 

värde som inte stämmer med de observerade värdena i bilaga A. Regressionen utförs 

med och utan tidstrend, resultaten redovisas i tabell 3. I resultaten redovisas även t-

värden som anger att resultaten är signifikanta för dem undersöka variablerna. 

Tabell 3: Resultat från OLS-regression, ej logaritmerade variabler 

Variabel β-värde t-värde Variabel β-värde t-värde 

Utan tidstrend	   Med tidstrend 

BNP/cap 9E-08 29,27 BNP/cap 0,00106 16,55 

BNP²/cap -2E-08 -21,77 BNP²/cap -2E-08 -17,09 

Tidstrend -‐	   -‐	   Tidstrend -0,014 -2,73 

 

Formeln ser ut enligt ekvation 4: 

!"#∗ = (− !!
!!!
)      

För att räkna ut !"#∗ som är vid vändpunkten används β-värden från tabell 3 i 

formeln. Först visas resultatet utan en tidstrend inkluderad. 

!"#∗ = − !,!!!!!!!"!#
!∗ !!,!!!!!!!"#$

= 20702   (16) 

Resultatet visar att vändpunkten för EKC finns vid en BNP/cap nivå på 20702 USD, 

vilket i bilaga A återfinns vid år 1982-1983. Värdet återfinns dock inte i exakt belopp 

utan i ungefärligt värde. Då en tidstrend inkluderas i regressionen blir resultatet enligt 

ekvation 17. 

!"#∗ = − !,!!"!#$
!∗ !!,!!!!!!!"#

= 21379   (17) 

Resultatet då en tidstrend inkluderas i regressionen visar att vändpunkten finns vid en 

BNP/cap nivå på 21379 USD, vilket finns i bilaga A vid år 1983-1984. Värdet passar 

inte in på ett specifikt år utan under den tidsperioden, som i utfallet från ekvation (16). 

Resultatet från OLS-regressionen stämmer med teorin om EKC. I nästa steg utförs ett 

ADF-test för att undersöka om tidsserierna lider av enhetsrot eller om de är stationära. 

Om enhetsrot finns och tidsserierna är icke-stationära indikerar det på att resultatet 

från OLS-regressionen kan vara felaktigt. Detta beror på att OLS-regressioner är 
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avsedda att utföras på stationära tidsserier utan enhetsrot. Om enhetsrot finns och 

tidsserierna är icke-stationära kan detta korrigeras och andra metoder används för att 

undersöka förhållandet mellan variablerna. 

5.2.2 Augmented Dickey-Fuller (ADF) 

Detta test utförs för att undersöka om det finns enhetsrot i tidsserierna. I testet används 

ett bestämt antal laggar. Efter att ha utfört testet med olika antal laggar beslutas att tre 

laggar ska användas för dessa tre tidsserier eftersom det ger viss statistisk signifikans. 

ADF-test utförs på tidsserierna CO2, BNP samt BNP2 med tre laggar i vardera test. 

Hypoteserna i testen ser ut enligt följande: 

Nollhypotes: Enhetsrot finns 

Mothypotes: Enhetsrot finns inte 

Nollhypotesen accepteras om t-värdet är mindre än de kritiska t-värdena i absoluta 

termer, annars förkastas nollhypotesen till fördel för mothypotesen. Om enhetsrot 

finns i tidsserien innebär det även att den är icke-stationär och om enhetsrot inte finns 

är tidsserien stationär. Resultaten redovisas i tabell 4. 

I resultaten från testen anges ett t-värde och kritiska t-värden på nivåerna en, fem samt 

tio procents signifikansnivå. De kritiska värdena är lika för de tre tidsserierna, detta 

eftersom antalet observerade år är 169 stycken för samtliga tre tidsserier. 

Tabell 4: resultat från ADF-test 

Variabel t-värde t-kritisk 

1% 

t-kritisk 

5% 

t-kritisk 

10% 

Slutsats 

CO₂ /cap -2,072 -4,017 -3,441 -3,141 Förkasta ej H0
5 

BNP/cap -2,257 -4,017 -3,441 -3,141 Förkasta ej H0 

BNP²/cap -2,082 -4,017 -3,441 -3,141 Förkasta ej H0 

 

Resultaten för CO2, BNP samt BNP2, samtliga per capita, visar att t-värdena är mindre 

än de kritiska t-värdena på signifikansnivåerna en, fem och tio procent. Detta innebär 

att nollhypotesen som säger att det finns enhetsrot inte förkastas i något av fallen. 

                                                
5 H0 är nollhypotesen. 
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Resultatet indikerar på att tidsserierna som används har enhetsrot samt är icke-

stationära, vilket anvisar på att resultatet från den utförda OLS-regressionen kan vara 

felaktigt. 

För att korrigera enhetsrot utförs ett nytt ADF-test på den första differensen av 

tidsserierna. Nollhypotesen är även här att det finns enhetsrot samt att tidsserierna är 

icke-stationära. Enligt mothypotesen finns ingen enhetsrot vilket även innebär att 

tidsserierna är stationära.  

Tabell 5: Reslutat från ADF test på differentierade tidsserier 

Variabel t-värde t-kritisk 

1% 

t-kritisk 

5% 

t-kritisk 

10% 

Slutsats 

CO₂ /cap -16,42 -3,486 -2,885 -2,575 Förkasta H0 

BNP/cap -12,399 -3,486 -2,885 -2,575 Förkasta H0 

BNP²/cap -11,855 -3,486 -2,885 -2,575 Förkasta H0 

 

Resultaten visar att de tre tidsserierna har t-värden som är större än de kritiska t-

värdena för signifikansnivåerna en, fem samt tio procent. Detta innebär att 

nollhypotesen förkastas och mothypotesen accepteras med 90, 95 samt 99 procents 

konfidensnivåer. Tidsserierna är enligt resultatet integrerade av ordning 1 (I(1)) och 

test för kointegration kan genomföras. 

5.2.3 Phillips-Perron 

Som i ADF-testet säger nollhypotesen i PP-testet att tidsserien har en enhetsrot, 

mothypotesen säger att enhetsrot inte finns samt att tidsserien är stationär. 

Hypoteserna ser som tidigare ut enligt följande: 

Nollhypotes: Enhetsrot finns 

Mothypotes: Enhetsrot finns inte 

Anledningen till att PP-testet utförs är för att testet automatiskt korrigerar för till 

exempel autokorrelation, vilket ADF-test inte gör. PP-testet utförs för att se om 

resultatet blir samma som för ADF-testet. PP-testet utförs separat på de tre tidsserierna 

och i testen inkluderas 3 laggar samt tidstrenden. Resultaten redovisas i tabell 6. 
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Tabell 6: Resultat från Phillips-Perron test 

Variabel Antal 

laggar 

t-värde t-kritisk 

1% 

t-kritisk 

5% 

t-kritisk 

10% 

Slutsats 

CO₂ /cap 3 -2,223 -4,016 -3,44 -3,14 Förkasta ej H0 

BNP/cap 3 -2,679 -4,016 -3,44 -3,14 Förkasta ej H0 

BNP²/cap 3 -2,383 -4,016 -3,44 -3,14 Förkasta ej H0 

 

Enligt testet är t-värdena för de tre tidsserierna mindre än det kritiska t-värdena på en, 

fem och tio procents signifikansnivå. Detta innebär att nollhypotesen om enhetsrot 

accepteras och då anse tidsserierna vara icke-stationära. Detta resultat stämmer 

överens med resultaten från ADF-testet. Resultaten stämmer även med Westerlunds 

(2005) slutsats om att tidsserier oftast är icke-stationära.  

5.2.4 DF-GLS 

I detta test anges inte antal laggar utan testet provar automatiskt ett flertal laggar, t-

värden samt kritiska t-värden anges sedan i resultaten. Testet ger möjlighet till att se 

vid vilka antal laggar som t-värdena är statistiskt signifikanta. I resultatet anges även 

vilket antal laggar som är optimalt att använda. Hypoteserna som testas är följande: 

Nollhypotes: Enhetsrot finns 

Mothypotes: Enhetsrot finns inte 

Nollhypotesen om enhetsrot förkastas om t-värdet är större än de kritiska t-värdena i 

absoluta termer. DF-GLS testet utförs separat på de tre olika tidsserierna CO2, BNP 

samt BNP2, samtliga angivna per capita.  I resultaten anges att optimalt antal laggar en 

för de tre tidsserierna, enligt Schwert kriteriet6. I tabell 7 visas resultatet för en lagg, 

samt för tre laggar. Tre laggar visas eftersom det är detta antal som har använts i de 

övriga testen i denna uppsats. 

 

                                                
6 Enligt Liew (2004) definieras Schwerts kriteriet enligt följande ”Schwert kriterier, vilket definieras 
som [(4S/100) 0,25] och [(12S/100) 0.25] var för sig där S betecknar provstorleken och [A] betyder 
heltalsdelen av det verkliga antalet A”. 
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Tabell 7: Resultat från DF-GLS test på tidsserierna 

Antal 

laggar 

CO₂ /cap 

t-värde 

BNP/cap 

t-värde 

BNP²/cap 

t-värde 

t-kritisk 

1% 

t-kritisk 

5% 

t-kritisk 

10% 

3 -0,069 -0,944 -0,619 -3,492 -2,933 -2,646 

1 -0,224 -1,086 -0,73 -3,492 -2,953 -2,663 

 

Resultaten från DF-GLS testet presenteras i tabell 8 och visar att de undersökta 

tidsserierna är statistiskt signifikanta på en, fem och tio procents nivå. Tolkningen av 

resultatet innebär att nollhypotesen inte förkastas utan accepteras, eftersom t-värdena 

är mindre än de kritiska t-värdena för samtliga tidsserier. Detta indikerar på att det 

finns enhetsrot i tidsserierna CO2, BNP och BNP2, samtliga angivna per capita, vilket 

innebär att tidsserierna enligt resultatet är icke-stationära även då regressionen sker i 

generaliserad form. Resultatet här stämmer med de test som utförts tidigare i 

uppsatsen eftersom även dem indikerar att enhetsrot finns.  

Då DF-GLS testet sedan utförs på tidsseriernas första differens är t-värdena större än 

de kritiska t-värdena, vilket redovisas i tabell 8. 

Tabell 8: Resultat från DF-GLS test på tidsseriernas första differens 

Antal 

laggar 

CO₂ /cap 

t-värde 

BNP/cap 

t-värde 

BNP²/cap 

t-värde 

t-kritisk 

1% 

t-kritisk 

5% 

t-kritisk 

10% 

3 -4,835 -6,722 -6,592 -3,494 -2,934 -2,647 

1 -9,049 -9,421 -9,31 -3,494 -2,953 -2,664 

 

Nollhypotesen om enhetsrot förkastas för de tre tidsserierna då t-värdena är större än 

de kritiska t-värdena. I resultaten visas att optimalt antal laggar enligt Schwerts 

kriteriet är en för de tre tidsserierna. Detta beaktas men sedan används tre stycken 

laggar i ADF-testet på första differensen eftersom resultatet visar viss statistiskt 

signifikans. I resultatet från DF-GLS testet på första differensen kan nollhypotesen för 

CO2/cap, BNP/cap samt BNP2/cap förkastas, vilket indikerar på att enhetsrot inte finns. 

Detta innebär även att tidsserierna är stationära. 

Resultaten i DF-GLS testen stämmer med resultaten i ADF- samt PP-testen. Då testen 

utförs på tidsserierna finns enhetsrot, de är alltså inte stationära.  När testen sedan 
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utförs på tidsseriernas första differens är enhetsroten korrigerad och tidsserierna är då 

även stationära. 

5.2.5 Kointegration 

Efter att ADF-test har utförts på tidsserierna och tolkningen av resultaten har visat att 

tidsserierna är icke-stationära samt har integrationsordning I(1), kan vidare 

undersökning göras för att se om tidsserierna är kointegrerade.  Nollhypotesen i testet 

säger att det finns enhetsrot samt att tidsserierna är kointegrerade. 

Nollhypotes: Enhetsrot finns 

Mothypotes: Enhetsrot finns inte 

Nollhypotesen om enhetsrot förkastas om t-värdet är större än de kritiska t-värdena. 

En regression på de logaritmerade tidsserierna utförs och därefter skapas en residual. 

Avsikten med att använda residualen är att förenkla tolkningen av resultaten. Därefter 

utförs ett ADF-test på residualen. Detta test utförs för att undersöka tidsseriernas 

långsiktiga förhållande och resultatet redovisas i tabell 9. 

Tabell 9: Resultat från kointegrationstest 

Variabel t-värde t-kritisk 1% t-kritisk 5% t-kritisk 10% Slutsats 

Residual -3,674 -3,486 -2,885 -2,575 Förkasta H0 

 

Enligt ADF-testet som undersöker kointegration är t-värdet större än det kritiska t-

värdet på en, fem och tio procents signifikansnivå.  Detta innebär att nollhypotesen om 

enhetsrot och icke-kointegrerade tidsserier förkastas och den alternativa hypotesen 

accepteras. Detta innebär att residualen är stationär samt att enhetsrot inte finns, vidare 

indikerar det att kointegration finns. Slutsatsen är att ett långsiktigt förhållande mellan 

CO2 och BNP anses föreligga.  

5.2.6 Felkorrigering 

Efter att ha undersökt det långsiktiga förhållandet mellan tidsserierna undersöks det 

kortsiktiga förhållandet mellan CO2 och BNP. I detta test uppskattas en logaritmisk 

form av felkorrigeringsmodellen (ECM) som anges i ekvationerna (11) och (12). 
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Tabell 10: Resultat från felkorrigeringstest 

Variabel β-värde t-värde p-värde R2 

Residual -0,90039 -3,01 0,003 0,125 

∆CO2/cap -0,21458 -2,83 0,005  

∆BNP/cap 7,07774 1,91 0,058  

∆BNP²/cap -0,38552 -1,77 0,079  

Konstant 0,03768 2,13 0,035  

 

Residualens β-värde är -0,9 vilket tolkas som att en förändring ett år kommer att 

korrigeras till 90 procent nästkommande år. Då variabeln BNP är positiv och variabeln 

BNP2 är negativ anses ett samband enligt teorin om EKC finnas. Resultaten indikerar 

på att ett EKC-förlopp förekommer för Sverige på kort sikt då koefficienternas tecken 

går från positivt till negativt. Då t-värdena är signifikanta kan resultatet anses vara 

pålitligt. Värdet på R2 är 0,125 vilket innebär att 12,5 procent av de observerade 

värdena stämmer med den i testet estimerade linjen. Att detta värde är relativt lågt kan 

bero på att det är skillnaderna mellan tidsseriernas observerade värden som undersöks 

och inte de faktiska värdena. Detta innebär att det relativt låga värdet för R2 enligt 

författarna inte påverkar resultatets tillförlitlighet.  

5.2.7 Zivot-Andrews test 

Eftersom de tidigare testen som har utförts i denna uppsats inte tar hänsyn till 

strukturella brott utförs även ett Zivot-Andrews test. Resultatet från Zivot-Andrews 

testet som redovisas i tabell 11 visar att det finns ett strukturellt brott i de båda 

tidsserievariablerna CO2/cap och BNP/cap. 

 

 

Tabell 11: Resultat från Zivot-Andrews test 

Variabel	   Lagg t-värde År t-kritisk 

1% 

t-kritisk 

5% 

t-kritisk 

10% 

CO₂ /cap 3 -3,064 1980 -5,34 -4,8 -4,58 

BNP/cap 0 -4,274 1946 -5,34 -4,8 -4,58 
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Resultaten från testen visar att för tidsserievariabeln CO2/cap finns ett strukturellt brott 

vid år 1980. I testet för CO2/cap används tre laggar. Nollhypotesen om enhetsrot 

accepteras då t-värdet är lägre än de kritiska t-värdena. För tidsserievariabeln BNP/cap 

finns ett strukturellt brott vid år 1946. I testet inkluderas inte några laggar. Även för 

denna variabel accepteras nollhypotesen, vilket indikerar på att enhetsrot finns. 

5.3 Sammanfattning av resultat 

I detta kapitel har EKC teorin undersökts för Sverige för att se om det finns en kurva 

som stämmer med teorin. Resultatet från OLS-regressionen visar att det finns en EKC-

kurva för Sverige. Detta då den första lutningskoefficienten är positiv och efterföljs av 

en negativ lutningskoefficient. Då tidsserierna sedan undersöks för enhetsrot 

indikerade de tre testen ADF, Phillips-Perron och DF-GLS att enhetsrot finns, vilket 

även innebär att tidsserierna är icke-stationära. Att tidsserierna är icke-stationära 

stämmer med Westerlunds (2005) teori om att makroekonomiska tidsserier oftast är 

det. Detta innebär att OLS-regressionens resultat kan vara felaktigt. För att korrigera 

enhetsroten utförs ett nytt ADF- samt DF-GLS test på tidsseriernas första differens. 

När den första differensen används finns ingen enhetsrot och tidsserierna är då 

stationära. Resultaten från Engle-Grangers test indikerar på att det finns ett långsiktigt 

samt ett kortsiktigt förhållande mellan tidsserierna vilket stärker slutsatsen om en EKC 

för Sverige. I följande kapitel används historiska uppgifter om CO2-utsläpp/cap samt 

BNP/cap för att förklara formen på Sveriges EKC.  
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KAPITEL 6 

DISKUSSION OCH BESKRIVANDE EMPIRI 

 

 

 

I detta kapitel diskuteras resultaten som påvisar att en kurva enligt teorin om EKC 

finns för Sverige, och jämförs med hur utsläpp av CO2 samt hur utvecklingen av BNP 

har sett ut i Sverige. Detta för att se om stöd för teorin om EKC finns samt för att 

förklara kurvans form med historisk data. 

6.1 Diskussion 

Vid mitten av 1800-talet startade industrialiseringen vilket medförde ökningar av både 

CO2-utsläpp/cap samt BNP/cap. Att BNP ökade är positivt, men ökningen av CO2-

utsläpp är negativ eftersom ämnet enligt Chang (2006) är en växthusgas. Enligt 

Persson och Skult (2011) leder industrialisering vanligen till en ökande ekonomisk 

tillväxt vilket stämmer för Sverige då landets BNP/cap började öka under denna period, 

och har fortsatt att öka sedan dess. Under industrialiseringen började nya energikällor 

som exempelvis kol användas, vilket effektiviserade industrin samtidigt som det 

medförde ökade utsläpp. Utsläppen av CO2/cap samt BNP/cap fortsatte växa fram till 

perioden då första världskriget inträffade. Under denna period minskade BNP enligt 

Edvinsson (2010) på grund av spekulationer om krig, vilka ledde till medveten 

deflation. Även CO2-utsläppen/cap minskade då en aning vilket kan bero på minskad 

handel och därmed minskad produktion. Efter krigsåren upptogs handel och 

produktionen igen vilket resulterade i ökande BNP/cap samt CO2-utsläpp/cap, och 

detta pågick fram till perioden då andra världskriget utspelades. Under hela andra 

världskriget upplevde Sverige lågkonjunktur och utsläppen av CO2 minskade markant. 

Även detta kan bero på att Sverige inte kunde handla med omvärlden och 

produktionen i landet minskade då kraftigt. Efter andra världskrigets slut år 1946 finns 

enligt testen i denna uppsats ett strukturellt brott för tidsserien BNP/cap. Det 

strukturella brottet kan bero på att flera års krig tog slut och att till exempel landets 

produktion behövde startas upp på nytt. Under perioden efter andra världskriget 
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började olja användas som en energikälla i Sverige, enligt Kander (2002) ökade 

användningen av olja fram till slutet av 1960-talet. Därefter minskade efterfrågan på 

olja som energikälla något. Ett samband kan ses mellan detta och utsläppen av 

CO2/cap som översiktligt sett har ökat fram till år 1970 där de enligt Kriström och 

Lundgren (2005) var som högst. I bilaga B finns även stöd för detta, där de högsta 

totala utsläppen av CO2/cap i Sverige förekom under år 1970. Från och med år 1970 

har utsläppen av CO2 minskat vilket innebär att utsläppsmönstret följer teorin om EKC. 

Under 1970-talet inträffade två internationella oljekriser som fick oljepriset att stiga 

kraftigt. Dessa var OPEC 1 och OPEC 2 som ägde rum i början och slutet av decenniet. 

Följden blev att alternativa energikällor efterfrågades och introducerades vilket 

medförde en minskning av CO2-utsläpp. En annan följd från oljekriserna var att 

Sverige i samband med dem upplevde lågkonjunkturer (Edvinsson, 2010).  

Användning av kärnkraftverk infördes i Sverige under början av 1970-talet, och var 

fullt utvecklad under 1980-talet (SOU, 2009). Kärnkraftverken kunde producera stora 

mängder energi utan att släppa ut CO2. Vid år 1980 finns enligt testen i denna uppsats 

ett strukturellt brott för tidsserien CO2/cap som kan förklaras av den ökade 

användningen av kärnkraft i Sverige. Från och med introduktionen av kärnkraft i 

Sverige har landets CO2-utsläpp/cap minskat, vilket kan ses i bilaga B. Detta resultat 

stämmer även med Lindmarks (2002) teori om att kärnkraft haft en stor påverkan på 

Sveriges minskade utsläpp av CO2. Denna tidsperiod kan även kopplas till 

vändpunkten för Sveriges EKC som enligt testen i denna uppsats finns vid år 1982-

1984. Vändpunkten för kurvan i teorin om EKC visar enligt Dinda (2004) vart 

utsläppen i landet avtar på grund av att BNP/cap har uppnått en nivå där miljön börjar 

prioriteras högre än tidigare. Något som kan ses under 1980-talet är ett ökat 

miljöintresse hos befolkningen i landet, då exempelvis Miljöpartiet grundades under 

denna period. Miljöpartiet bildades då efterfrågan fanns på ett parti som i huvudsak 

prioriterade miljön. Vid en jämförelse mellan Sveriges och Finlands utsläpp syns det 

att det Finlands utsläpp av CO2 har ökat under perioden 1980-2001 (Kunnas och 

Myllyntaus, 2007). Om Finland infört kärnkraft i samma grad som Sverige hade det 

enligt Kunnas och Myllyntaus (2007) kunnat vara så att även Finlands utsläpp hade 

minskat sedan 1980. Om utvecklingen av BNP/cap samt utsläpp/cap i Sverige istället 

jämförs mot Storbritannien finns mer likheter mellan länderna. Detta då Fosten m.fl. 

(2012) hittar en EKC för Storbritannien då landets CO2-utsläpp/cap har minskat 
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medan BNP/cap har fortsatt att öka. Anledningen till att utsläppen har minskat kan 

enligt Fosten m.fl. (2012) vara tidiga utsläppsregleringar i samband med introduktion 

av ny teknik. 

Enligt resultaten i denna uppsats finns alltså en kurva som stämmer med teorin om 

EKC, Sverige har uppnått en nog hög BNP/cap nivå för att utsläppen ska minska. Vad 

som kan betänkas är dock att Stern och Common (2001) ansåg att minskningar av 

utsläpp kan vara relaterade till tid framför BNP. Det skulle enligt dem kunna vara så 

att utsläppen av CO2/cap hade minskat oberoende av att BNP/cap har ökat. Författarna 

av denna uppsats anser att Stern och Common (2001) kan ha rätt till en viss del, då till 

exempel viss teknisk utveckling möjligen hade inträffat oberoende av BNP/cap. För att 

innefatta detta i uppsatsen har en tidstrend använts, med syfte att fånga upp 

förändringar som skett på grund av andra faktorer än enbart BNP/cap. Exempel på då 

tidstrenden har använts kan ses i resultatet från testet som visar vad BNP/cap nivån är 

vid EKC:s vändpunkt. Då en tidstrend inte inkluderas visar resultatet att vändpunkten 

finns vid år 1982-1983 och då en tidstrend inkluderas anges istället år 1983-1984. 

Alltså ger tidstrenden inte en stor skillnad i resultatet, vilket enligt författarna av denna 

uppsats tolkas som att tidsrelaterade variabler inte påverkar markant men t-värdet då 

en tidstrend inkluderas är signifikant vilket innebär att denna variabel ändå bör vara 

med. 

En ytterligare faktor som skulle kunna förklara de minskade utsläppen är om svenska 

företag har flyttat sin produktion till andra länder. Enligt Kearsley och Riddle (2009) 

samt Dinda (2004) kan en förklaring till minskade utsläpp i ett land vara att det landet 

har flyttat delar av sin produktion till andra länder. Detta är något som författarna av 

denna uppsats inte funnit data om och därför kan inte denna faktor diskuteras vidare.  

Fram till 1990-talskrisen ökade Sveriges BNP väldigt kraftigt bortsett från några 

lågkonjunkturer, medan de nämnda fluktuationerna bland utsläppen av CO2 fanns 

under samma period. Sverige återhämtade sig från 1990-talskrisen och BNP fortsatte 

därefter att öka, medan utsläppen av CO2 har minskat. 

6.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan ett EKC mönster uppvisas för Sverige. I samband med att 

Sverige industrialiserades ökade både BNP/cap samt utsläppen av CO2/cap och denna 



48 
 

ökning pågick till 1980-talet. Vid mitten av 1980-talet började utsläppen av CO2/cap 

att minska, samtidigt som BNP/cap fortsatte att öka. Detta påvisar ett samband enligt 

teorin om EKC, vilket även stämmer med Kriström och Lundgrens (2003) resultat.  

Författarna av denna uppsats anser att de minskade utsläppen till stor del kan bero på 

introduktionen av kärnkraft, men även det ökande intresset för miljö som började visas 

bland befolkningen under denna period. Fluktuationerna i Sveriges EKC kan förklaras 

av tillfälliga mindre nedgångar i BNP/cap och utsläpp av CO2/cap orsakade av 

ekonomiska kriser samt nya svenska regleringar.  

I nästa kapitel presenteras slutsatser från resultaten och diskussionen i denna uppsats. 
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KAPITEL 7 

SLUTSATSER 

 

 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka om relationen mellan CO2-utsläpp/cap och 

utvecklingen av BNP/cap i Sverige stämmer enligt teorin om EKC. Den undersökta 

tidsperioden omfattar åren 1839-2011. Undersökningen utfördes med hjälp av 

ekonometriska test samt empiriska kopplingar. 

Tidsserier över CO2-utsläpp/cap och utveckling av BNP/cap har analyserats genom 

användning av sju olika ekonometriska test. Genom en OLS-regression hittades stöd 

för teorin om EKC, resultaten påvisade att kurvans form antar ett inverterat U. För att 

hitta BNP/cap nivån som är vid kurvans vändpunkt användes β-värdena från 

regressionen. Vändpunkten återfanns vid en BNP/cap nivå på ungefär 21000 USD som 

uppnåddes under början av 1980-talet. Under denna tidsperiod uppnåddes även den 

högsta utsläppsnivån av CO2/cap. För att testa regressionsresultatets pålitlighet 

utfördes ett ADF-test och resultatet visade att enhetsrot fanns i tidsserierna. Detta 

innebar att tidsserierna var icke-stationära och att regressionsresultatet kunde vara 

felaktigt. För att se om enhetsrot kunde korrigeras utfördes ADF-testet på nytt på 

tidsseriernas första differens och resultatet blev då att enhetsrot inte längre fanns. 

Detta innebar även att tidsserierna blev stationära samt att tidsserierna var integrerade 

av ordning ett. För att stärka dessa resultat utfördes ett DF-GLS test på tidsserie samt 

dess första differens. Resultaten blev samma som för ADF-testet. Ett Phillips-Perron 

test utfördes därefter och resultatet påvisade även då att enhetsrot fanns i tidsserierna. 

Därefter undersöktes tidsseriernas kortsiktiga samt långsiktiga samband med hjälp av 

Engle-Granger test. Resultaten från dessa test visade att ett kortsiktigt samt ett 

långsiktigt samband fanns vilket indikerar på att ökningen i BNP/cap har bidragit till 

att utsläppen av CO2/cap har minskat. Tidsserierna har även testats för strukturella 

brott med Zivot-Andrews test för att se om enskilda historiska händelser kan ha 

påverkat kurvans form. Strukturella brott fanns enligt testens resultat vid 1946 för 

BNP/cap samt vid 1980 för CO2-utsläpp/cap. Dessa två strukturella brott kan förklaras 
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av samband med industrins återhämtning efter andra världskrigets slut vid år 1946, 

samt den ökade användningen av kärnkraft i Sverige vid år 1980 vilket bidrog till 

minskade utsläpp av CO2/cap. 

Utöver resultaten från användningen av ekonometriska test kan EKC teorin stärkas av 

Sveriges historia. Vid mitten av 1800-talet inleddes industrialiseringen av Sverige 

vilket gav ökade utsläpp av CO2/cap samt ett växande BNP/cap. Industri som inte 

funnits tidigare infördes vilket ökade utsläppen av CO2/cap. Industrin utvecklades 

sedan mot mer miljömedveten produktion i samband med att BNP/cap fortsatte öka. I 

samband med detta började utsläppen av CO2/cap att avta för att uppnå en vändpunkt 

samtidigt som utvecklingen av BNP/cap fortsatte att stiga. Denna utveckling stämmer 

med teorin om EKC. 

Ett förslag till vidare forskning är att undersöka teorin om EKC med fler variabler 

inkluderade. Exempel på variabler som kan inkluderas är till exempel flytt av utsläpp 

mellan olika länder, vilket det i dagsläget verkar vara svårt att hitta data över. Andra 

variabler kan vara en som visar miljökvalitet vilket innebär hur miljön påverkas av 

utsläpp, samt variabel som visar teknisk utveckling. Ett ytterligare förslag är att 

jämföra EKC mellan olika länder eller världsdelar för att se om det finns ett 

återkommande mönster som stärker teorin. 
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BILAGA A 

 

Denna tabell visar värdena för CO2-utsläpp per capita samt BNP per capita som 

använts i uppsatsen. I tabell A:1 är värdena inte logaritmerade. 

Tabell A:1: Tidsserievariablerna CO2 och BNP angivet per capita 

År CO2 BNP  År CO2 BNP  År CO2 BNP 

1839 0,01423 1385,91 1859 0,20219 1709,19 1879 0,49354 2166,18 

1840 0,01296 1405,69 1860 0,19819 1740,47 1880 0,62441 2114,77 

1841 0,01284 1387,96 1861 0,25075 1672,21 1881 0,60305 2190,66 

1842 0,02541 1322,57 1862 0,25272 1620,67 1882 0,6868 2109,75 

1843 0,01829 1351,29 1863 0,25052 1690,64 1883 0,69868 2269,35 

1844 0,03056 1409,71 1864 0,26064 1720,7 1884 0,76771 2220,34 

1845 0,02686 1442,38 1865 0,26895 1750,53 1885 0,82365 2260,29 

1846 0,02434 1392,78 1866 0,27434 1721,71 1886 0,80358 2282,53 

1847 0,02414 1429,3 1867 0,25292 1747,47 1887 0,80982 2214,7 

1848 0,04139 1444,57 1868 0,29623 1590,64 1888 0,89875 2250,81 

1849 0,05716 1498,02 1869 0,26274 1704,29 1889 1,04372 2284,26 

1850 0,05861 1537,44 1870 0,3232 1921,65 1890 1,0372 2336,58 

1851 0,06215 1506,76 1871 0,34387 1988,36 1891 1,10421 2463,67 

1852 0,06156 1474,95 1872 0,40651 2023,73 1892 1,08956 2431,36 

1853 0,06423 1494,68 1873 0,40815 2047,19 1893 1,08972 2490,87 

1854 0,09454 1509,68 1874 0,43534 2124,64 1894 1,20773 2501,82 

1855 0,08747 1603,09 1875 0,52506 2048,93 1895 1,212 2623,41 

1856 0,13092 1586,64 1876 0,55616 2178,68 1896 1,24225 2691,98 

1857 0,16692 1630,26 1877 0,58405 2129,51 1897 1,37264 2797,5 

1858 0,13892 1649,7 1878 0,4904 2053,25 1898 1,45022 2892,7 
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År CO2 BNP  År CO2 BNP  År CO2 BNP 

1899 1,79979 2964,02 1927 2,89482 5326,13 1955 5,38892 10535,7 

1900 1,79792 2975,95 1928 2,66286 5478,45 1956 5,94432 10896,5 

1901 1,66041 3053,18 1929 3,16709 5804,28 1957 5,29247 11137 

1902 1,72602 3012,96 1930 3,09063 6054,25 1958 5,69836 11186 

1903 1,88175 3171,15 1931 3,08627 5899,28 1959 5,70713 11627,3 

1904 1,9677 3225,69 1932 3,04262 5668,78 1960 6,5799 12014,1 

1905 1,92373 3179,37 1933 3,15652 5762,43 1961 6,49036 12720,7 

1906 2,1236 3433,71 1934 3,50252 6134,81 1962 6,77652 13193,9 

1907 2,38347 3662,21 1935 3,67211 6417,18 1963 7,26284 13676,2 

1908 2,52758 3549,39 1936 4,01064 6629,55 1964 7,87157 14622,4 

1909 2,31002 3567,83 1937 4,6203 6793,1 1965 8,0971 15172,5 

1910 2,3692 3633,28 1938 4,15924 7001,71 1966 9,31008 15224,8 

1911 2,29254 3723,69 1939 4,6438 7502,15 1967 8,77504 15599,7 

1912 2,51724 3864,98 1940 2,91464 6935,66 1968 9,79666 16136,7 

1913 2,80588 4106,1 1941 2,36294 6731,41 1969 10,8206 16733 

1914 2,62138 4193,23 1942 2,03435 6772,62 1970 11,4848 17422,2 

1915 2,61875 4338,86 1943 2,45144 6972,3 1971 10,4617 17592,2 

1916 2,74469 4579,58 1944 1,90637 7159,16 1972 10,4428 17610,5 

1917 1,17036 4301,04 1945 0,69009 7350,66 1973 10,7264 18333 

1918 1,37582 3974,9 1946 2,60636 8065,56 1974 9,77971 19759,3 

1919 1,31881 4035,49 1947 3,7183 8702,38 1975 9,86467 19993,1 

1920 1,77883 4291,95 1948 4,51437 8803,3 1976 10,7436 20006,2 

1921 1,01904 4071,03 1949 3,88842 9076,61 1977 10,4042 19359,8 

1922 1,67251 4362,63 1950 4,08958 9628,11 1978 9,61324 19524,4 

1923 2,02408 4502,21 1951 4,72998 9546,98 1979 10,238 20339,5 

1924 2,40132 4809,6 1952 4,84701 9731,45 1980 8,63405 20476,7 

1925 2,13484 4918,84 1953 4,54028 9791,19 1981 8,34505 20359,4 

1926 2,06578 5158,37 1954 4,7825 10321,5 1982 7,48364 20794,8 
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År CO2 BNP  År CO2 BNP  År CO2 BNP 

1983 7,00155 21084,8 1993 5,95384 22699,2 2003 6,13027 29969,7 

1984 6,87931 21928,8 1994 6,20415 23495,9 2004 6,0722 31141,1 

1985 7,47131 22167,6 1995 5,74823 24566 2005 5,70994 31995 

1986 7,40474 22895,8 1996 6,52111 24898,7 2006 5,45238 33211,5 

1987 7,09742 23478,9 1997 5,85495 25523,9 2007 5,24543 34091,9 

1988 6,79216 24027,9 1998 5,98378 26314,5 2008 5,31569 33563,3 

1989 6,52829 24463,9 1999 5,77265 27299,7 2009 4,69758 31604,8 

1990 5,97329 24253,3 2000 5,6195 28640,1 2010 5,15937 33316,8 

1991 6,17655 23258,4 2001 5,75918 28906,8 2011 4,78559 34326,7 

1992 6,36316 23245,7 2002 6,45036 29449,5    

 

Datan är sammanställd av författarna (CDIAC, 2014; Lindgren, 2014). 
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BILAGA B 

 

Denna tabell visar historiska värdena för Sveriges CO2-utsläpp i ton mellan åren 1900-

2011. Ett index används på värdarna där år 1900 = 100.   

Tabell B:1: Tidsserievariabeln CO2 angivet i ton 

Årtal CO2  Årtal CO2  Årtal CO2 

1900 100 1924 157 1948 336 

1901 93 1925 141 1949 293 

1902 97 1926 137 1950 313 

1903 107 1927 192 1951 365 

1904 113 1928 177 1952 377 

1905 111 1929 211 1953 355 

1906 123 1930 206 1954 376 

1907 139 1931 207 1955 426 

1908 149 1932 204 1956 473 

1909 137 1933 213 1957 424 

1910 142 1934 237 1958 459 

1911 138 1935 249 1959 462 

1912 153 1936 273 1960 536 

1913 172 1937 316 1961 532 

1914 162 1938 285 1962 559 

1915 163 1939 320 1963 603 

1916 172 1940 201 1964 658 

1917 74 1941 164 1965 682 

1918 87 1942 142 1966 791 

1919 84 1943 173 1967 752 

1920 113 1944 136 1968 846 

1921 66 1945 50 1969 942 

1922 108 1946 190 1970 1006 

1923 132 1947 274 1971 922 
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Årtal CO2  Årtal CO2 

1972 924 1994 615 

1973 952 1995 584 

1974 870 1996 660 

1975 881 1997 594 

1976 962 1998 599 

1977 935 1999 557 

1978 867 2000 543 

1979 925 2001 557 

1980 782 2002 626 

1981 756 2003 597 

1982 679 2004 594 

1983 635 2005 562 

1984 625 2006 540 

1985 680 2007 523 

1986 676 2008 534 

1987 651 2009 477 

1988 626 2010 527 

1989 605 2011 492 

1990 563 

1991 604 

1992 622 

1993 579 

 

Datan är sammanställd av författarna (Ekonomifakta, 2014). 
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BILAGA C 

 

I denna bilaga redovisas resultat från de ekonometriska testen. 

 

Figur C:1: Plott av trend för CO2 

 

 

Figur C:2: Plott av trend för BNP 
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