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Inledning (Forskningsläge) 

Miljöproblemen har de senaste decennierna varit mycket omtvistade på såväl nationell som 

internationell nivå. Detta har lett till att både makthavare och medborgare har behövt revidera 

sitt sätt att leva och tänka till en mer resurssnål tillvaro, vilket i sin tur har medfört ökad 

medvetenhet och forskning kring miljön. Men denna forskning ifrågasätts ofta av skeptiker 

och det är svårt för vetenskapsmän att utarbeta allmängiltiga teorier eller prognoser eftersom 

alla länder utvecklas olika. En av dessa omstridda teorier är miljö-kuznetskurvan. 

Teorin om miljö-kuznetskurvan innebär, som figuren nedan visar, att ett lands ökade BNP-

tillväxt bidrar funktionellt till en försämrad miljö i form av luft- och vattenföroreningar. Detta 

pågår till den punkt då miljöförstöringen har nått sin högsta topp (turning point income) och 

ska i teorin sedan avta och minska som en konsekvens av att den ekonomiska tillväxten 

bidragit till att skapa exempelvis bättre teknik som avger mindre utsläpp. Som en följd av den 

förbättrade ekonomiska situationen, antas även hushållen förändra sina preferenser från att 

enbart konsumera utifrån basbehoven, till ett mer klimatvänligt tänkande, och därmed 

förbättras också miljöns tillstånd (environmental improvement). 

Figur 1. EKC teoretiskt utvecklingsskeende 

 

Källa: http://www.advancingafreesociety.org/exclusive/topics/economics/mexico-and-the-

environmental-kuznets-curve/ 
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När man läser om konceptet miljö-kuznetskurva (eng. Environmental Kuznets Curve, EKC) 

så uppstår en del frågor och uppfattningarna är tudelade; eftersom teorin inte är 100 procent 

lagbunden så menar vissa forskare att man ändå måste granska varje enskilt land för att kunna 

förklara miljöförstöringen. Andra hävdar att eftersom EKC har gått att tillämpa på flera av de 

industrialiserade länderna, så kommer miljöförstöringen att stagnera efter en given punkt även 

i utvecklingsländerna, förutsatt att de genomgår en ekonomisk tillväxt.1                      

Tvärtemot vad dessa tillväxtförespråkare anser, så menar malthusianska anhängare att 

naturresurser inte kan kontrolleras av sociala strukturer eller ekonomisk politik, utan verkar på 

ett självständigt plan. Tillväxtens begränsningar bör alltså bestämmas av tillgången på 

naturresurser och inte av den ekonomiska utvecklingen, annars kommer samhället att 

kollapsa.2 

Dessa är alltså två teser som motsäger varandra, men båda kan hänvisa till fall från 

verkligheten. Detta gör just en nation som Indien intressant då landet genomgår en mycket 

stark ekonomisk resning med oviss utgång för naturmiljön (och människorna); kommer Indien 

att kliva i den malthusianska fällan, eller kommer de att lära av västvärldens misstag och 

istället stärka teorin om EKC? Frågor som dessa går naturligtvis inte att besvara, då vi inte 

kan se i framtiden, men utifrån min undersökning kan man förhoppningsvis skapa en 

förståelse för varför utvecklingen ser ut som den gör i Sverige respektive Indien.  

I Sverige började det allmänna välståndet och välfärden att öka från sextiotalet och framåt 

som indikatorer på att hushållen hade en hög materiell standard och den ekonomiska 

tillväxten fortskred.3 I Indien tog en liknande utveckling fart i och med liberaliseringen av 

ekonomin i början på 90-talet och har skjutit i höjden sedan dess, vilket har bidragit till att 

Indien är en av världens snabbast växande ekonomier.4 Enligt Embassy of New Dehli har 

denna utveckling lett till att fattigdomen har minskat med elva procentenheter (från 36 procent 

år 1990, till 25 procent år 2005.)5 Detta skapar ändå problem då det innebär att 272,5 miljoner 

människor levde i fattigdom i Indien år 2005, medan siffran i Sverige motsvarade ca 860 000 

personer som levde med ”låg ekonomisk standard”.6 Definitionsmässigt kan denna statistik 

1 Se exempelvis Marian Radetzki, Tillväxt och miljö (Stockholm, 1990) passim. 
2 Magnus Lindmark, Towards environmental historical national accounts for Sweden; methodological 
considerations and estimates for the 19th and 20th centuries (Umeå, 1998) s. 9-10 
3 Christer Sanne, Keynes barnbarn; en bättre framtid med arbete och välfärd (Stockholm, 2007) s.39 
4 http://www.ers.usda.gov/topics/international-markets-trade/countries-regions/india.aspx (2012-12-04) 
5 Embassy of New Dehli, The Indian Economy (Economic Affairs, 2005) 
6 Regeringens proposition, Fördelningspolitisk redogörelse (2009) bilaga 4, s. 18 

2 
 

                                                           

http://www.ers.usda.gov/topics/international-markets-trade/countries-regions/india.aspx


således gå brett isär, då det högst sannolikt är två väldigt skilda saker att leva med låg 

ekonomisk standard i Sverige år 2005, och att leva i fattigdom i Indien samma år. 

Men min undersökning kommer inte att haka upp sig på dessa uppenbara populations-

skillnader, då jag istället ska studera hur den miljöpolitiska argumentationen har sett ut i de 

båda länderna, under den tid då den ekonomiska tillväxten förändrades påtagligt, för att se om 

den har något samband med teorin om EKC. 

     

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka huruvida det går att se tendenser till en miljö-

kuznetskurva i Indien respektive Sverige genom att studera de miljöpolitiska agendorna under 

perioden 1960-2000. 

De frågor jag ska besvara är  

1. Hur såg den miljöpolitiska argumentationen ut i Sverige under 1960-1970-talet, och hur ser 

den ut i Indien under 1990-2000-talet? 

2. Går det att dra några paralleller mellan ländernas respektive politik och teorin om miljö-

kuznetskurvan? 

 

Avgränsning, metod och material 

För att kunna besvara dessa frågor har jag valt att titta på perioden då miljörörelser blev ett 

fenomen i stora delar av västvärlden, och miljödebatten tog fart även Sverige, och därför går 

det att hitta en del politiskt källmaterial kring detta. Liknande utveckling har skett i Indien, 

men under de senaste ca 20 åren, och jämförelsen bör därför utgå från dessa perioder för att få 

intressant substans i undersökningen. Det primärmaterial jag kommer att använda är främst 

rapporter och program från det indiska parlamentets miljöministerium, vilket ger information 

om hur lagstiftning och agenda ser ut inom området. Dessa finns tillgängliga på engelska från 

Indiens nationella hemsida och miljöministeriet (Ministry of Environment and Forests). 

Likaså kommer jag att läsa Socialdemokraternas partiprogram från 60-70 tal. Detta eftersom 

de var dominerande i den svenska politiken under större delen av 1900-talet och därför är det 

rimligt att deras ståndpunkter var allmänt accepterade under längre perioder.  
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En sammanställning av partiprogrammen från 1897-1990 finns inskannade på 

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek. Jag kommer sedan att jämföra dessa länders program för 

att se om det finns några likheter och skillnader i dem och hur man i så fall eventuellt kan 

koppla detta till statistiken för miljöpåverkan i länderna. Orsaken till att jag inte jämför med 

ett indiskt partiprogram är för att Indien, till skillnad från Sverige, är en federation och många 

politiska beslut sker därför på delstatsnivå och dessa kan skilja sig nämnvärt från varandra. 

Men centralregeringens bestämmelser ligger ändå till grund för hela landet och 

miljödepartementets deklarationer bör därför omfatta de värderingar som gäller för 

majoriteten av landets politiker. 

Grafer över olika länders utsläpp finns publicerat av U.S Department of Energy – Carbon 

Dioxide Information Analysis Center. Dessa grafer visar utsläpp över tid av olika miljöfarliga 

ämnen, samt det totala utsläppet. Nackdelen med dessa grafer kan vara att de inte är exakta, 

utan till viss del är beräknade genom uppskattningar och antaganden. Men detta tror jag 

främst gäller små nationer, där data för utsläpp är få eller obefintliga, och inte för större 

nationer som Indien och Sverige. Statistik har dock alltid bortfall och felmarginaler, vilket 

finns i åtanke hela tiden.                                                                                                             

Ur källkritiskt perspektiv anser jag att dessa källor är pålitliga så till den grad att man kan 

sätta dem i sina kontexter och betrakta dem objektivt; exempelvis följs partiprogram sällan till 

punkt och pricka, utan representerar endast åsikter för olika partier, och därför kan man inte ta 

för givet att det som står i dem faktiskt omsattes till handling. Detsamma gäller för de indiska 

ministeriernas rapporter – de kan även tendera att ge en förskönad bild av verkligheten för att 

inte väcka oro, eftersom de är skrivna så att alla med tillgång till internet ska kunna ta del av 

dem.  

Jag kommer dessutom att använda viss litteratur för att kunna förklara begrepp och delar av 

bakgrunden till hur läget ser ut i Sverige och Indien under de aktuella perioderna. Detta 

eftersom jag utgår från att ländernas historiska utveckling skiljer sig markant, och således 

även politiska prioriteringar. De aktuella böckerna är India in Transition: Freeing the 

Economy av Jagdish Bhagwati, professor i ekonomi och juridik vid Columbia University, 

Towards environmental historical national accounts for Sweden; methodological 

considerations and estimates for the 19th and 20th centuries av Magnus Lindmark 

(avhandling) och Keynes barnbarn; en bättre framtid med arbete och välfärd av Christer 

Sanne, samhällsforskare och docent på Kungliga Tekniska Högskolan. 
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Som tidigare nämnts uppstår eventuella problem för undersökningen i och med den stora 

åtskillnaden mellan länderna vad gäller folkmängd och BNP per capita, eftersom EKC mäts 

utifrån BNP-tillväxten i ett land. Indien hör till en av de fem största nationerna i världen, sett 

till köpkraft (PPP), men beräknar man BNP per capita hamnar landet på plats 1657, vilket till 

stor del beror på klyftorna i den enorma folkmängden. Även om Sverige inte ligger bland de 

högsta sett till vare sig köpkraft eller BNP/capita, så är de ekonomiska åtskillnaderna inom 

landet betydligt mer reducerade. Detta bör dock inte vara ett hinder för undersökningen, då 

jag främst ska undersöka hur den politiska debatten har sett ut och om det finns några likheter 

och skillnader i argumentationen som kan visa på vart länderna är på väg. Jag ska alltså inte 

försöka verifiera eller falsifiera teorin om EKC, utan istället använda den för att förtydliga 

undersökningens utfall i den mån det är möjligt. 

Problemet med miljö-kuznetskurvan är att den inte är allmänt vedertagen, då förutsättningarna 

skiljer sig mellan olika länder, och därför är den inte alltid tillämpbar som en enhetlig bild av 

utvecklingen. Det är dock detta problem som kommer utgöra en grundpelare för min 

undersökning, då jag anser att teorin om miljö-kuznetskurvan har skäl för sin existens, och att 

den är en rimlig hypotes att använda, även om det i slutändan skulle visa sig att den inte går 

att tillämpa på just mina resultat. 

Analysen kommer att delas in i tre delar, där den miljöpolitiska argumentationen för Sverige 

respektive Indien presenteras i varsin del, och sedan ett tredje avsnitt där argumentationen 

kopplas samman med teorin om miljö-kuznetskurvan. 

Avslutningsvis vill jag uppmärksamma läsaren på att begrepp som exempelvis ekonomisk 

tillväxt och välfärd kan definieras på skilda sätt beroende på kontexten. I min uppsats kommer 

jag för enkelhetens skull använda begreppen utifrån hur mina källor definierar dem; det vill 

säga att välfärd är ett mått på det allmänna tillståndet i landet och välstånd innebär det 

enskilda tillståndet, dvs. hushållens materiella standard.8  

Den ekonomiska tillväxten visas ofta i form av BNP, BNP per capita och köpkraft, purchasing 

power parity (PPP), och därför kommer jag att utgå ifrån dessa standarder. Dock ifrågasätts 

och kritiseras ofta BNP för att inte räkna in vissa faktorer, exempelvis hushållens produktion, 

och ger därför en felaktig bild av ett lands totala ekonomiska kapacitet. Men detta är ett 

7 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html (2012-12-05) 
8 Sanne, s.39 
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område för sig och det finns ännu ingen bättre etablerad måttenhet för länders ekonomiska 

tillväxt.     

Begreppet miljö är ofta vitt förekommande och kan syfta till mycket skilda saker (ex. 

uppväxtmiljö, arbetsmiljö, etc.). I det här arbetet kommer dock miljö att avse naturmiljön, 

dvs. mark-, vatten- och lufttillstånd, vegetation, samt i viss mån även djurlivet. 

Jag kommer även att använda den engelska förkortningen för miljö-kuznetskurvan, EKC 

(Environmental Kuznets Curve). 
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Bakgrund – Tillväxt på skilda villkor 

“India's model of development never worked, due to poverty, slow rates of growth of income and per capita 
income, and politics.”  Jagdish Bhagwati 

Indiens ekonomiska utveckling efter självständigheten 1947 och fram till 1990 och 2000-talet 

benämns ofta som misslyckad och framgångsrik på samma gång; Indien utvecklade, till 

skillnad från exempelvis det totalitära Kina, en självständig demokrati av västerländsk 

modell.9 Många ekonomer menar dock att det var just denna prioritering av demokratiska 

styrmedel som hindrade landet från att nå ekonomisk tillväxt och minska fattigdomen. Men 

förklaringen var inte så enkel då det inte finns något simpelt samband mellan demokrati och 

tillväxt. Den misslyckade ekonomiska situationen förklaras istället av att Indien hade en 

långsam tillväxttakt av inkomst och BNP-inkomst.10 Därför beslöt den indiska regeringen 

under 1980-talet och fram till 1991 att verkställa ett antal reformer, vilka innebar bland annat 

omfattande byråkratisk kontroll över produktion, investeringar och handel, inrikeshandel, 

utrikespolitiska investeringar, samt en stark statlig sektor.11 Detta fick till följd att den 

offentliga sektorn år 1989 stod för 70 procent av de 26 miljoner tillgängliga offentliga 

arbetstillfällena12 och visar därmed vikten av den indiska statens organisation på mikronivå 

för att få upp fler människor ur fattigdom och arbetslöshet.  

Indien hamnade trots reformerna i en ekonomisk kris på 80-talet och man tvingades ta lån 

både nationellt och av IMF. Regeringen ansåg att den enda lösningen för detta var att sätta 

nya liberala reformer i verket som främst innebar att licenser för företagande reducerades och 

handelskontroller minskade, vilket i sin tur medförde att den fria konkurrensen fick större 

spelrum utan statlig inblandning.13 Regeringen som tillsattes i början av 90 talet prioriterade 

liksom tidigare att bekämpa fattigdomen genom att skapa arbetstillfällen, något som med stöd 

av de nya liberala reformerna till stor del bidrog till att landets ekonomiska tillväxt och 

konkurrenskraft på både nationell och internationell nivå började skjuta i höjden under 90-

talet och framåt mot 2000-talet.14 

 

 

9 Jagdish Bhagwati, India in Transition: Freeing the Economy (New York, 1993) s. 7 
10 Ibid. s. 20 
11 Ibid. s. 46 
12 Ibid. s. 64 
13 Ibid. s. 86 
14 Ibid. s. 97 
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Den svenska utvecklingen 

För Sveriges del skedde utvecklingen relativt snabbt tack vare industrialiseringen och de 

ekonomiska förutsättningarna förbättrades även för de lägre sociala klasserna; på 1920-talet 

kunde konceptet med familjeförsörjare tillämpas även i arbetarklassens hem, då deras löner 

blivit tillräckligt höga. De socialpolitiska reformerna som instiftades av socialdemokraterna 

på 30- och 40-talet är i stor utsträckning standard än idag och bidrog till samtidens ökade 

välstånd.15 

Men kampen mot kapitalismens splittrande konsekvenser kvarstod under många decennier 

och var socialismens främsta hinder för ett samhälle utan sociala klyftor och privata 

vinstintressen. Fokus låg även i Sverige under perioden i att förstärka demokratin på olika sätt 

och att göra hela befolkningen delaktig vid såväl politiska som kulturella eller ekonomiska 

beslutsfattanden, bland annat genom att bryta ned beslutanderätter till läns- eller kommunal 

nivå för att främja den lokala befolkningen.16 Samhällsklyftorna eliminerades genom 

förbättrade institutionella strukturer och mer jämlika konsumtionsvillkor. Detta innebar att 

Sverige från 50-talet och framåt blev en masskonsumerande välfärdsstat med hög materiell 

standard, tack vare den ökade produktiviteten.  

Statens stabiliserande roll (liksom i Indien) var därmed en viktig faktor för den tilltagande 

välfärden, likväl som kapitalismen i viss utsträckning, och de nationella och internationella 

institutionerna som bidrog till att jämna ut de ekonomiska skillnaderna. Investeringar i 

produktionen ledde till ökad konsumtion och i sin tur ökad tillväxt, och under en ungefärlig 

25-års period, 1950-1975, såg den svenska exportmarknaden en nästan fyrdubbel ökning. 

Kapitalismen blev alltså ändå under efterkrigstiden i Sverige en del av den blandekonomi 

”den svenska modellen” som dominerade; en arbets- och kapitaldriven styrning på makronivå, 

samt en socialistisk styrning som såg till att inkomsterna fördelades jämt.17 

 

 

 

15 Sanne, s. 19f 
16 Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Socialdemokratins Program 1897 till 1990, (Stockholm, 2011) s. 54ff 
17 Lennart Schön, En modern svensk ekonomisk historia: Tillväxt och omvandling under två sekel, (Stockholm, 
2007) sidhänvisning saknas. 
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Analys, del 1 – hur har den svenska regeringen prioriterat miljöfrågor? 

Med den svenska modellen som paroll genomgick Sverige under andra hälften av 1900-talet 

en märkbar stabilisering av samhället, där fattigdomen och samhällsklyftorna reducerades, 

tillväxt, konsumtion och materiell standard ökade. Kort sagt, välfärden etablerade sig på 

riktigt. Men hur såg den dåvarande regeringen på industri- och konsumtionssamhällets 

konsekvenser för miljön och när blev det aktuellt att vidta åtgärder? 

I 1960 års socialdemokratiska partiprogram finns det mycket få explicita ställningstaganden 

kring miljöfrågor. Den expanderande produktionen ställs först och främst som en viktig 

beståndsdel för diskussionen om jämställdhetsfrågor och människors förändrade livsvillkor, 

och inte som ett hot mot miljön.                                                                                              

Produktionen är enligt partiet en grundläggande förutsättning för människors trygghet och en 

säkrad ekonomi, vilket också innebär att samhället med demokratiska metoder måste se till att 

skydda såväl kreditinstitut, företag och naturtillgångar och ställa dem under ”samhällelig 

kontroll.” Det kollektiva intresset och de materiella behoven väger tyngst i alla hänseenden 

och den teknologiska utvecklingen* beskrivs som ett viktigt element för detta, samtidigt som 

partiet betonar vikten av att även teknologin hålls under samhällelig kontroll.18 Inställningen 

till teknikens framsteg verkar därmed ha varit relativt tudelad, då socialdemokraterna håller 

den som en grundpelare för landets välfärd, (ökad produktion blev väsentligt när folkmängden 

ökade för att hålla levnadsstandarden uppe) men parallellt menar man subtilt att teknologin 

kan vara farlig i fel händer och kan bidra till att kapitalismen får övertag på bekostnad av dem 

som har det sämre ställt:  

”Socialdemokratin vill främja en produktionsutveckling, som skapar underlag för ett växande välstånd för 
hela folket. Den tekniska utvecklingen kan leda till att mindre rationella och effektiva företag måste lämna 
plats för dem som bäst förmår utnyttja nya möjligheter.”19 

Vikten av att samhället kontrollerar de teknologiska faktorerna är därför väsentlig för att 

skapa jämbördiga ekonomiska förutsättningar för folket.               

Även om samhällskontroll, samhälleligt ägande och liknande är återkommande begrepp i 

programmen, så blir definitionen av ”samhälle” otydlig på många ställen, då det är oklart i 

vad mån samhället utgörs av staten, eller av folket. Eftersom ”samhället ansvarar” för 

*Med teknologisk utveckling betonas främst kärnkraftens och andra energikällors utveckling. 
18 Program för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (Enligt beslut å partiets tjuguförsta kongress 1960) s. 
58 
19 Ibid. 
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exempelvis energiförsörjning, så bör det logiskt sett innebära att det är staten eller 

kommunerna som är samhället i det fallet. Men då det gäller samhällets ansvar för bland annat 

konsumtion och produktion, bör ”medborgaren” rimligtvis vara huvudaktören och utgöra 

samhället. Det blir alltså svårt att veta vem/vilka partiet anser ska ta initiativ till förbättring, då 

förslagen kan vända sig till statlig, regional, kommunal eller individnivå, och eventuellt 

samtliga aktörer. 

I övrigt omnämns inte skydd av naturmiljön i 1960 års program mer än som två satser i 

paragraf 15; ”naturtillgångarna skyddas”, samt ”natur-, landskaps- och vattenvård.”20 

 

År 1975 har partiet reviderat sitt program och det har blivit betydligt utförligare, från 17 sidor 

år 1960 till 31 sidor 1975. 

Detta program genomsyras av kritik mot världskapitalismen, vilken bär skulden för bland 

annat den ökande inflationen och arbetslösheten, och även för ett felaktigt utnyttjande av 

naturresurserna.21 Produktionen är fortfarande grundläggande för människornas frigörelse 

från sociala klyftor och för att bibehålla tillväxten. 

Dock har miljöfrågorna blivit märkbart involverade i detta program, och flera av partiets 

ställningstaganden och åtgärdsförslag har sin grund i att de måste genomföras med hänsyn till 

naturmiljön och de ändliga resurserna: 

”En fortsatt ekonomisk tillväxt i nuvarande former innebär en hård påfrestning både på ändliga och 
förnyelsebara råvaror. Medborgarna måste genom samhällsorganen förhindra en utplundring av dessa 
tillgångar. Det kräver påverkan både på konsumtionen och produktionen inom ramen för en långsiktig 
planering av råvarutillgångarna. Därigenom ska människornas behov och önskemål kunna tillgodoses – inte 
bara i nuet utan också i framtiden.”22 

Man inser alltså att det dittills masskonsumerandet får ohållbara konsekvenser för miljön och 

att det är nödvändigt att förändra både produktionsmetoder och konsumtionstänk för att även 

kommande generationer ska kunna ha samma levnadsstandard. Vidare i programmet ser 

partiet att den enda lösningen på problemen med miljöförstöring, militära konflikter och 

fattigdom är att samarbeta över nationsgränserna och utarbeta en enhetlig syn på frågorna. 

Lösningen på dessa globala problem ligger i att tillämpa planhushållning, då ett sådant 

ekonomiskt system ser till att det inte sker resursslöseri och överkonsumtion i lika stor 

20 Ibid. s. 65 
21 Socialdemokraterna, Program (Fastställd av 1975 års partikongress), s. 78f 
22 Ibid. s. 83 
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utsträckning och ” den ska medverka till att upprätthålla balansen i naturen och till att våra 

mark- och vattentillgångar används så att de kommer alla medborgare till gagn.”23 

I paragrafsektionen sammanfattar partiet sina ideologiska ståndpunkter och i 1975 års 

program har miljöaspekten fått större utrymme i två egna paragrafer som innefattar bland 

annat att samhället ska stödja forskning kring naturresursanvändande, återvinning och 

energiförsörjning. Dessutom finns lagstiftningar för miljöskydd och utförligare regleringar för 

hur industrier ska få uppföras, samt kontroller för mängderna av miljöfarligt avfall som de 

avger. 24 

Samhället är dock fortfarande den styrande mekanismen och naturtillgångarna och miljön ska 

vara underordnade medborgarnas behov och följa deras villkor. Socialdemokratin ställer sig 

således på tvären för malthusianskt inflytande under hela perioden, vilket förmodligen beror 

på att socialismen ställer människans rättvisa i centrum. Miljöfrågorna har därför ingen 

naturlig plats i ideologin, utan har blivit en konsekvens av den samtida samhällsutvecklingen, 

och partiet måste då, liksom de flesta andra partier, ta dem i beaktande när de reformerar sina 

program. Detta eftersom det är en förutsättning för ett partis fortlevnad att behandla frågor 

som ligger i tiden, oavsett om de avviker den ursprungliga ideologiska inriktningen. 

Denna tendens blir relativt tydlig i jämförelsen mellan 1960 och 1975 års program, då man 

utan att egentligen behöva veta något om den politiska debatten på den tiden kan utläsa att 

miljöförstöringen hann bli mycket aktuell under de 15 åren; från att ha endast utgjort 

parenteser i programmet 1960 till att bli egna paragrafer med lagförslag 1975, visar att 

medvetenheten för miljön ökade även på statlig nivå.              

Sett i kontexten av att miljörörelser och ekologism tog form globalt sett under 60- och 70- 

talet i västvärlden ger en rimlig förklaring till den reformerade miljöpolitiken även i Sverige. 

Politiker började inse att konsumtionen faktiskt får påföljder för miljön, och i flera 

industriländer tillsattes olika myndigheter och ministerier för att utreda och förebygga 

miljöpåverkan. I Sverige bildades bland andra Miljövårdsberedningen för regeringen 1968 

och Miljöskyddslagen 1969.25 

 

23 Ibid. 
24 Ibid. s 93-94, paragraf 11 och 12. 
25 Albert Weale, The new politics of pollution, (Manchester 1992) s. 12-13 
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Del 2 – Fallet Indien 

Indien skiljer sig uppenbarligen på många sätt markant ifrån Sverige, inte bara ekonomiskt, 

demografiskt och konstitutionsmässigt, utan också vad gäller djur och natur. Detta får till följd 

att förhållningssättet till miljön är mycket mer geografiskt betingat och miljöpolitiken är 

betydligt mer invecklad och specialiserad än den svenska. Det här avsnittet kommer att 

behandla utvecklingsprocessen för den indiska regeringens uppfattning kring miljöfrågor, från 

tidigt 90-tal till idag. 

“[…] this progress has been monopolized by the chosen few at the unbelievably and indescribably large cost 
of the majority of mankind. The most disconcerting manifestation of this lop sided progress has been our 
planet's ravaged ecology.”26 

Detta påstående förekommer i förordet i centralregeringens miljö- och skogdeklaration från 

1992. Deklarationen innefattar beskrivningar av miljöproblemen som präglar landet, 

reformationer och målsättningar för att reparera skadorna. Som citatet visar så var man redan 

då fullt medveten om de omfattande miljö- och sociala problem som Indien (och världen) stod 

inför, till följd av att den dåvarande teknologiska, sociala och ekonomiska utvecklingen 

endast gynnade vissa, medan den var skadlig för resten. 

Miljöministeriet klassificerar miljöproblemen i två breda kategorier; de som uppstår som 

negativa effekter av själva utvecklingsprocessen, och de som uppstår i och med fattigdom och 

underutveckling. Den första kategorin är alltså en följd av den snabba tillväxten som har skett 

utan hänsyn till resursbegränsningar och miljöpåverkan, främst hos de högre sociala skikten. 

Den andra kategorin innebär att den stora andelen fattiga i landet på enklast och billigaste vis 

behöver skaffa sig grundläggande förnödenheter, vilket får destruktiva följder för miljön.27 De 

två problemtyperna blir relaterade till varandra, då den första skapar en socioekonomisk 

obalans vilket förvärrar den andra problemkategorin. 

Deklarationen behandlar de många svårigheterna mycket utförligt och påpekar ofta och 

explicit att problemen är skapade av människorna och kan därför endast lösas av dem själva, 

oavsett ekonomisk eller social tillhörighet.                                                                             

Den främsta orsaken till miljöproblemen anges vara befolkningsmängden, och det är av stor 

vikt för såväl människorna som naturresurser och ekonomin att ett system för 

26 Government of India, Ministry of Environment and Forest: National Conservation Strategy and 
policy Statement on Environment and Development (1992), s. 5 

27 Ibid. s. 5-6 
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populationskontroll utarbetas. Även om teknologiska framsteg förenklar exempelvis 

transporter och distribution av mat, så blir denna utveckling av försvinnande betydelse i en 

ohämmad befolkningstillväxt.28 

Många radikala åtgärdsförslag förekommer för ”de mänskligt tillfogade såren” och ministeriet 

är på det klara med att det är regeringen som måste ta initiativen och bära huvudansvaret för 

de tänkbara reformeringarna. Men till skillnad från den svenska socialdemokratins inställning 

till den ekonomiska tillväxtens konsekvenser, så menar miljöministeriet att utvecklingen 

måste ske omvänt: 

“[…] Viewed in this light, it becomes clear that a concern for the environment is essentially a desire to see 
that national development proceeds along rational, sustainable lines. Environmental conservation is, in fact, 
the very basis of all development.”29 

Man vill alltså inte vänta på den eventuella stagnering i resursförbrukning som kan ske i och 

med tillväxten, utan anser att miljömedvetenhet måste utgöra grunden för hela utvecklingen 

redan från början.                                                                                                                    

Även om den indiska politiken, liksom den svenska, är dominerad av socialdemokratiska 

värderingar, så kan denna angelägenhet om att bevara och återuppbygga naturmiljön i första 

hand paradoxalt nog associeras med konservativa eller malthusianska idéer; befolkningen 

ökar på en okontrollerad nivå och bidrar till att naturresurser förbrukas i högre takt än de kan 

återskapas, vilket i sin tur leder till fattigdom och svält. Människans behov får helt enkelt inte 

gå före på något sätt eftersom det bara förvärrar situationen.                                                                     

Men i deklarationen återkopplar man ofta till de mycket gamla religiösa och kulturella 

värderingar som är typiska för Indien, något som också kan vara en förklaring till den 

förkärlek man hyser för djur och natur: 

“A good environmental sense has been one of the fundamental features of India's ancient philosophy. 
However, during the last few decades global circumstances have forced our country into a situation where it 
is becoming increasingly difficult to practice a life style that does not push this planet towards doom.”30 

Tillväxten har alltså bidragit till en störning i balansen mellan människor och natur, vars 

följder inte bara innebär att det egna landet kliver i en malthusiansk fälla, utan har gjort att 

man mer eller mindre tar på sig skulden för sannolikt kommande globala katastrofer.   

På vissa platser i deklarationen beskrivs dock miljöförstöringen redan vara så pass omfattande 

att man verkar ha gett upp, och istället fokuserar på att anpassa lösningarna efter problemen 

28 Ibid. s. 6 
29 Ibid. s. 8 
30 Ibid. s. 2 
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istället får att försöka avhjälpa problemen. Det skrivs exempelvis om ”pollution-tolerant 

species”, arter som tål de grava luftföroreningarna i vissa områden, och att man ska främja 

odlingen av sådana arter.31 

Det främsta syftet med deklarationen är givetvis att skapa ett hållbart samhälle. Detta genom 

att försöka återskapa den tidigare traditionen då man levde i harmoni med naturen. Ministeriet 

förespråkar vetenskap och forskning som de viktigaste verktygen för detta mål, då forskning 

och teknologiska framsteg är avgörande för förbättring, oavsett om det gäller luftföroreningar, 

matbrist, sjukdomar, etc. Man förlitar sig även i stor utsträckning på att den industrialiserade 

världen kommer att agera i större utsträckning, eftersom det är dessa länder som har stått för 

majoriteten av miljöförstörelsen, och det skulle krävas relativt små ansträngningar av dem för 

att stoppa problemen och hjälpa de underutvecklade länderna. Industrialiserade länder har 

redan miljöanpassad teknologi och utbyten av sådan kunskap länderna emellan skulle därför 

betyda att ett land som Indien inte behöver börja ifrån den absoluta botten med sina 

problem.32  

Internationella samarbeten är alltså viktigt för att lösa många av landets miljöproblem, men 

också för att skapa målsättningar med större genomslagskraft för problem som inte är 

begränsade till nationellnivå, såsom global uppvärmning.                                                         

En stor del av problemen måste dock lösas på nationell nivå, och det faller således på 

regeringen att stifta lagar och satsa ekonomiska resurser även på mikronivå som bidrar till 

ökad medvetenhet, mindre resursslöseri, utbildning kring miljöfrågor och stöd till 

forskningen.33                                                                                                            

Det indiska parlamentet har som denna beskrivning visar sedan tidigt 90-tal varit mycket 

medvetna om vilka problem de står inför. Deklarationen författades i juni 1992 och omfattar 

30 sidor där landets miljöförstöring, dess orsaker, konsekvenser och tänkbara lösningar 

beskrivs ingående. Författningen utgör grunden för flera av nischerna inom den indiska 

miljöpolitiken, eftersom större delen av problemen kvarstår än idag. Därför har det inte heller 

skett några större miljömässiga revideringar eller omprioriteringar av betydande slag för 

Indiens del, också eftersom problematiken de konfronterar kan tyckas mer extensiv än 

exempelvis den i Sverige. 

31 Ibid. s. 16 
32 Ibid. s. 26 
33 Ibid. s. 28 
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Del 3 – Finns det samband mellan teorin och ideologin?  

Även om den indiska miljödeklarationen författades betydligt senare än de svenska 

socialdemokraternas program, så finns många tydliga likheter såväl som skillnader i 

argumentationen. Det här sista avsnittet av analysen kommer att visa på hur den grafiska 

utvecklingen för koldioxidutsläpputsläpp ser ut i förhållande till de politiska prioriteringarna 

som jag undersökt i de båda länderna, och om det eventuellt kan kopplas samman med EKC. 

 

Att den svenska välfärdens tillkomst medförde en drastisk ökning av både konsumtion och 

produktion är allmänt känt, och blir tydligt även i figuren nedan. Socialdemokratins centrala 

tro på människans frigörelse och välbefinnande dominerade det svenska samhället under 

mitten av 1900-talet, varför det är realistiskt att även konsumenternas preferenser förändrades 

under denna period; med en större medelklass och en avsevärd reducering av fattigdomen 

behövde man inte längre prioritera att införskaffa mat för dagen, utan kunde börja köpa 

överflödiga varor i form av exempelvis bilar, elektriska apparater, kläder, etc.     

Produktionens centrala roll inom politiken på 50- och 60-talet blir därmed påtaglig då 

utsläppsgrafen stiger kontinuerligt med början 1957 tills den når sin kulmen ca 1970. 

Figur 2. Linjediagram över Sveriges koldioxidutsläpp från 1834-2008. 

 

Källa: http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/swe.html 
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Efter 1970 börjar utsläppsnivåerna att minska i en ojämn, men tydlig takt för att sedan sjunka 

drastiskt till början av 90-talet och vara relativt stabil därefter. 

Sett i förhållande till EKC skulle detta innebära att industrins och konsumtionens 

miljöpåverkan i Sverige bestämdes funktionellt av den ekonomiska tillväxten under 60- och 

70-talet; eftersom de nya politiska reformeringarna medförde ökad industriell produktivitet, så 

ökade även BNP-nivåerna vid samma tid. I takt med att BNP (och produktionen) ökade så 

tilltog också miljöförstöringen (environmental decay) fram tills ökningen nådde sin turning 

point income år 1970. Efter 1970 har förstöringstrenden minskat, men inte nödvändigtvis på 

grund av minskad ekonomisk tillväxt, utan som en följd av ökad medvetenhet hos såväl 

politiker som enskilda individer, nya lagstiftningar, teknologiska framsteg, etc.                                           

Denna process kan ses hos flera av de industrialiserade länderna, då miljödebatten blev 

aktuell globalt vid denna tid, och Sverige tog tillsammans med Norge täten för att på 

diplomatisk väg utveckla internationella regleringar för luftföroreningar.34 

 

Inte helt ologiskt så ser utvecklingen i Indien i hög grad annorlunda ut: 

Figur 3. Linjediagram för Indiens koldioxidutsläpp 1858-2008. 

 

Källa: http://cdiac.ornl.gov/trends/emis/ind.html 

34 Weale, s. 3 
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Från och med 1965 har utsläppsnivåerna ökat drastiskt med sin brantaste resning från ca år 

2000 och framåt. Indien har liksom Sverige haft en ökad industriell aktivitet under andra 

hälften av 1900-talet, vilket blir tydligt då man tittar på grafen. Men den stora skillnaden 

mellan de båda länderna utgörs av att överkonsumerandet och välfärdsnivån inte har nått den 

stora massan i Indien ännu, och en stor del av befolkningen lever fortfarande under eller långt 

under existensminimum. Det går därför inte att utifrån grafen anta att människor har fått en 

plötsligt förbättrad tillvaro i landet tack vare produktionen, och att göra en per capita 

jämförelse mellan länderna blir därför missvisande; Indiens CO2-utsläpp per capita var år 

2008 0.40 ton/år. I Sverige har per capita utsläppen sedan 1950 alltid legat över 1.1 ton/år.35 

Den stora ökningen av utsläpp i Indien måste därför främst bero på exempelvis industriella 

faktorer och jordbruk. 

De två miljöförstöringskategorierna som man beskrev i miljödeklarationen verkar sålunda 

vara rimliga då man granskar diagrammet, eftersom fattigdomen under lång tid har varit ett 

stort problem i Indien. När tillväxten sedan tog fart, så ökade den sociala divergensen 

ytterligare till fördel för de ”utvalda få” och till förtret för ”majoriteten av mänskligheten.” 

Eftersom utsläppstrenden stiger i Indien än idag, så kan man inte med säkerhet veta ifall den 

kommer att följa EKC eller inte. Landet är i den verkliga fasen där BNP-tillväxten ökar och 

därmed också miljöförstöringen, men det går inte att säga om man befinner sig i början, 

mitten eller slutet av fasen.                                                                                                     

Man har dock de teknologiska, ekonomiska och ideologiska förutsättningarna för att kunna 

vända på riktningen och förhoppningsvis få ett resultat som gynnar både människor och miljö. 

Men Indien står inför ett kolossalt dilemma, där prioriteringen av problemen kommer att 

avgöra ifall de, som de själva uttrycker det, kommer att ”tvinga planeten mot undergång”, 

eller om man kan utarbeta lösningar och hitta tillbaka till den gamla harmonin och balansen 

mellan människor och natur.  Det är sannolikt att det är just trångmål som detta som gör att 

förändringar till det bättre sker så pass långsamt, medan befolkningstalet och utsläppsnivåerna 

bara ökar, oberoende av problematiken de skapar. 

Det är alltså inte främst de politiska värderingarna som skiljer länderna åt och gör att graferna 

ser ut som de gör, eftersom de ideologiska inriktningarna är relativt lika. Distinktionen ligger 

istället i de skilda förutsättningarna som länderna hade att arbeta med från början; hade Indien 

exempelvis haft samma population som Sverige då den ekonomiska tillväxten tog fart, så 

35 (http://cdiac.ornl.gov/ftp/trends/emissions/ind.dat) (2012-12-23) 
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hade utsläppsnivåerna förmodligen varit desamma eller till och med lägre, då de redan hade 

kunnat utnyttja mycket av den moderna teknik som västvärlden utvecklat för att hejda 

klimatpåverkan. Dock har landet drygt en miljard människor, en stor andel fattiga, och 

dessutom ett tryck utifrån stora delar av övriga världen att ta till åtgärder omgående. Såsom 

miljödeklarationen beskrev så var omsorg för naturmiljön en grundpelare för landets kultur, 

och därför skulle det vara naturligt för politiker att prioritera miljön, men med västvärldens 

ögon på sig så skulle det verka oetiskt och omoraliskt att prioritera djur och växter framför 

människoliv, vilket också kan vara en bidragande orsak till varför situationen ser ut som den 

gör. Samtidigt innehar Indien många unika arter, ca 1500 av dem utrotningshotade36, vilket 

skapar ännu en trängd situation då framförallt västvärlden inte skulle vilja se exempelvis 

tigern utrotad, (samma panik hos omvärlden skulle förmodligen inte uppstå om exempelvis en 

rödlistad fiskart i Sverige dog ut) så därmed måste ändå djurlivet vara högt prioriterat. 

Västvärlden tenderar alltså att förvirra en redan svår situation eftersom man vill lösa alla 

problem samtidigt, men inte har några slutgiltiga lösningar på dem. Det är dock inte helt 

orimligt att det ligger en del eurocentriska värderingar i viljan att förbättra; om alla indier mot 

förmodan skulle börja konsumera i samma utsträckning som vi i väst så skulle det troligen 

också skapa hysteri.                                                                                                           

Gränsen mellan vad som faktiskt är en genuin vilja att förbättra världen för den nuvarande och 

för kommande generationer, och vad som är handlingar för att lätta på samvetet blir därför 

svårdefinierad och i vissa fall hårfin. Ska Indien förlita sig på att västvärlden ingriper innan 

det är för sent, eller ska de förbereda sig för att lösa alla problem själva? Ska västvärlden göra 

en mindre kraftansträngning och utnyttja sina resurser för att bistå de som behöver, eller ska 

de fortsätta att lämna dessa länder åt sina egna öden? 

 

 

 

 

 

 

36 Government of India, Ministry of Environment and Forest: National Conservation Strategy and policy 
Statement on Environment and Development s. 6 
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Slutsatser 

Sverige och Indien är och har varit förhållandevis lika varandra ideologiskt sett, men då 

politiken tillämpats i praktiken har det fått mycket skilda utgångar. Båda länderna arbetar 

utifrån socialdemokratisk grund, men i Sverige har den högt värderade välfärden varit en del 

av samhället i över 60 år, medan den i Indien långsamt börjat ta form de senaste 20 åren. 

I Sverige låg fokus under 50-, och 60-talet på att öka produktion såväl som konsumtion, vilket 

skapade tillväxt, arbetstillfällen och ett nationellt välstånd, men också enorma påfrestningar 

på naturmiljön och de ändliga resurserna. Denna trend fortsatte fram till 70-talet då 

miljöfrågan blev globalt omtvistad och åtgärder i form av lagstiftningar, gröna rörelser och 

förbättrad teknik började vidtas i många av de industrialiserade länderna. Man ville stoppa 

den oroväckande utvecklingen som skulle kunna hindra kommande generationer från att leva 

ett bra liv med rena miljöer. Detta medförde att den politiska utvecklingen ändrade riktning, 

från att ha varit produktions- och tillväxtcentrerad, till att ha miljön i åtanke då nya metoder 

av olika slag etablerades, vilket också minskade utsläppsnivåerna. Sverige är därför ett bra 

exempel på ett land där man kan se att teorin om EKC faktiskt går att tillämpa fullt ut; landet 

har genomgått det förändringsförlopp som EKC består av, under en ungefärlig 70-års period: 

Figur 4: Sveriges utveckling (utsläpp av CO2 och BNP-tillväxt) i förhållande till EKC. 

 

Att ta reda på om denna överensstämmelse mellan teorin och verkligheten kunde bero på den 

miljöpolitiska argumentationen, har varit uppsatsens huvudsyfte.                                       

Slutsatserna man kan dra utifrån studien av socialdemokraternas partiprogram från 1960-

1975, är att förtydligandet av den svenska miljöpolitiken till stor del avgjorde hur 
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utvecklingen skulle ske. Den ökade globala medvetenheten med oroväckande rapporter 

skapade rimligen ett slags uppvaknande bland de enskilda individerna (även hos staten), och 

deras konsumtionspreferenser ändrades därefter. Men konsumtionen och produktionen måste 

verka beroende av varandras villkor. Därför spelade statliga lagstiftningar och en avgörande 

roll för vilka varor som fick produceras, och framförallt hur de producerades, vilket också 

avgjorde vad för slags produkter som skulle finnas tillgängliga på marknaden.                      

Det man kan utläsa är alltså att utsläppstrenden vände neråt vid ungefär samma tid som 

partiprogrammen reviderades, men om det var tack vare just den socialdemokratiska politiken 

med bland annat planhushållning går inte att säga säkert utifrån grafen. 

 

Eftersom Indien är ett land som just nu genomgår en stark ekonomisk tillväxt, så är det 

svårare att veta var på en EKC-graf de befinner sig; man vet inte när tillväxten kommer att 

stagnera (om den gör det), om och hur man kommer att lägga om prioriteringar, och hur långt 

miljöförstöringen kommer att ha drivits vid den tidpunkten. Enligt mig så är det är dock just 

detta som gör situationen intressant, då det lämnar fältet öppet för tänkbara lösningar utifrån 

tidigare erfarenheter, Sverige bland andra.                                                                              

Indien har en tydligt definierad miljöpolitik med många sektioner, men man möter många 

betydande svårigheter av de slag som beskrevs i analysen. Nationen har, som de själva 

understryker, en naturlig respekt för miljön, men de miljöpolitiska ståndpunkterna 

deklarerades ändå relativt sent, vilket kan bero på att de fick omvärldens ögon på sig vid 

denna tid och därför är det troligt att det ansågs det nödvändigt att kunna stå till svars för 

situationen och ha en modern politisk agenda. Till skillnad från 60-talets industrisamhälle i 

Sverige så är därmed miljön en grundpelare för samhällsutvecklingen i Indien. Man vet dock 

inte i vad mån Indiens politiska makthavare är beredda att agera och om till exempel 

korruption spelar in, då man har åtgärdsförslag för problemen, men förändringarna är ändå 

knappt märkbara i de flesta fall. För Indiens del är det alltså inte de politiska värderingarna 

som måste revideras, utan det är handlingskraften på nationell och eventuellt internationell 

nivå som kommer avgöra hur den framtida utvecklingen blir, och om landet blir ytterligare ett 

som följer EKC, eller om det finner någon annan utväg. 
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