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Förord 

Jag vill rikta ett tack till samtliga personer som har kommenterat och varit delaktiga i uppsatsarbetet. 
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Sammanfattning 

Enligt teorin för miljökuznetskurvan finns det ett samband mellan koldioxidutsläpp och BNP. 

Sambandet har en inverterad U-form och koldioxidutsläppen stiger till en början för att sedan avta när 

en viss nivå av BNP har uppnåtts.  

 

Uppsatsen tolkar tidigare forskning inom området för miljöekonomi och använder public choice för att 

söka svar på hur befolkningar agerar på aggregerad nivå. Den här studien analyserar 115 länder med 

tvärsnittsdata. Studien visar att det finns ett signifikant samband mellan koldioxidutsläpp och BNP som 

är ökande till en början för att sedan avta. Graden demokrati i ett land spelar roll då det för varje värde 

av BNP finns ett lägre värde för koldioxidutsläpp ju mer demokratiskt ett land är medan ekonomisk 

frihet inte ger signifikans i regressionen. 
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Abstract 

According to the theory of environmental Kuznets curve there is a relationship between carbon 

emissions and GDP. The relationship has an inverted U-shape. Carbon emissions rise initially and then 

decreases once a certain level of GDP is obtained.  

 

This essay interprets earlier studies in the field of environmental economics and uses public choice to 

seek answer on how the population acts on aggregate level. This essay analyses 115 countries in cross-

sectional data. The analysis shows that there is a significant relationship between carbon dioxide 

emissions and GDP that is increasing at first and then decreases for a certain level of GDP. Democracy 

plays a significant role in the environmental Kuznets curve. For every level of GDP there is a lower 

emission of carbon as the degree of democracy increases while economic freedom is not significant in 

the analysis.   
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1 Inledning 

Miljö och global uppvärmning har på senare tid uppmärksammats mer och mer i 

samhällsdebatten och har varit en stor faktor vid viktiga politiska beslut och ställningspunkter. 

En stor faktor på miljöförstöring är koldioxidutsläpp (CO2) som främst är känt för att rubba 

växthuseffekten. Koldioxid är en av många växthusgaser och påverkar växthuseffekten och 

därmed miljön på ett märkbart sett.  

 

Global uppvärmning och ökade händelser av extrema väderkatastrofer är ett faktum idag. 

Regenter och beslutsfattare tvingas till att vidta politiska åtgärder för att förhindra, eller i alla 

fall dämpa, klimatförändringarna. Beslut av miljöpolitisk karaktär är viktiga och behöver tas 

på regional, nationell och internationell nivå för att uppnå önskad effekt. Detta leder till att 

samarbete mellan beslutsfattare i olika stater och diplomatiska band blir allt viktigare för att ta 

beslut på internationell nivå som kan påverka miljön på ett positivt sätt. 

 

Det är enligt tidigare forskning bevisat att det skulle existera ett samband mellan inkomst och 

miljöföroreningar. Sambandet innebär att när en viss nivå av inkomst har nåtts så börjar 

miljökvaliteten förbättras. 

 

Demokratin spelar en stor roll för hur ett samhälle fungerar och hur väl demokratin fungerar 

återspeglas allt som oftast i befolkningens välbefinnande. Då människan värderar ren luft 

relativt högt så kan luftkvaliteten räknas in som en parameter i människans välbefinnande. 

Demokratiska länder tenderar att lyssna mer på befolkningen och om det ligger i 

befolkningens intresse att ha en bra miljö så tenderar beslutsfattarna att ta hänsyn till det. 

 

Enligt Friedman (2002) så existerar det en koppling mellan ekonomisk frihet och demokrati. 

Friedman menar att ekonomisk frihet kan ses som ett verktyg för att uppnå demokrati. Med 

det menat att ekonomisk frihet leder till och hjälper ett land att bibehålla sin demokrati. I 

grunden kan man dela in samordningen av den ekonomiska aktiviteten i två sätt, enligt 

Friedman. Han menar på att det är anledningen av sambandet mellan ekonomisk frihet och 

demokrati. Den första är totalitär som innefattar en central riktning med en eller fåtal 

beslutsfattare. Den andra är det frivilliga samarbetet som individer har och mekanismen för en 

marknadsplats. Den sistnämnda innebär att koordination och utbyte av tjänster och varor kan 

ske frivilligt mellan individer och organisationer. En samhällsorganiserad modell som bygger 
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på frihet för byte och handel är ett fritt samhälle enligt Friedman. Friheten som Friedman 

beskriver är att individerna är fria att agera på marknadsplatsen med vilka de föredrar och 

ingen kan träda emellan och stoppa eller manipulera den fria marknaden. Den typen av frihet 

är alltså grunden för demokrati. 

 

1.1 Problemformulering 

Påverkas miljökuznetskurvan olika av ekonomisk frihet än av demokrati? 

 

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att besvara om miljökuznetskurvan påverkas olika av ekonomisk 

frihet än av demokrati. 
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2 Bakgrund och tidigare studier 

2.1 Växthuseffekten och effekten av koldioxidutsläpp 

 

Källan till koldioxidutsläppen under 2010 globalt sett bestod av 43,36 % kol, 36,14 % olja 

och 20,5 % gas (IEA 2012). När dessa energikällor förbränns bildas koldioxid och halten 

koldioxid i atmosfären ökar. Även fast koldioxid försvinner från atmosfären stannar den kvar 

under väldigt lång tid. Enligt en rapport från FN:s klimatpanel (2007) kommer 

koldioxidutsläpp under kommande decennium att stanna kvar i atmosfären under mer än tusen 

år. När värme från solen strålar in på jorden släpps det mesta igenom av växthusgaserna 

(däribland koldioxid). En del av värmen försvinner sedan från jordens yta och strålar sedan 

tillbaks ut i rymden. Växthusgaserna gör dock att mindre värme strålar ut vilket leder till en 

varmare temperatur på jorden. Medeltemperaturen har mellan 1906-2005 ökat med 0,74 

grader Celsius enligt FN:s Klimatpanel. 

 

Elektricitet är betydelsefull i större delen av världen och används för att ge energi åt hushåll, 

företag och industri. Under 2010 svarade elektricitet och uppvärmning för 41 % av alla 

koldioxidutsläpp (IEA 2012) vilket gör energisektorn till den sektor som har störst påverkan 

på växthuseffekten. Den typen av fossila bränslen man använder för att generera elektricitet 

ger olika utsläpp av CO2. För att producera en viss mängd elektricitet med kol så kommer det 

att ge upphov till mer koldioxidutsläpp än olja och gas. Priset på el spelar en stor roll på 

koldioxidutsläppen och om priset på elektricitet sjunker så sjunker även det ekonomiska 

incitamentet att förbruka mindre (Environmental Protection Agency, EPA). En 

relativprisförändring på kol i förhållande till olja och gas kan ge incitament för 

energimarknaden att byta från kol till olja eller gas. Detta leder då till en minskning av 

koldioxidutsläppen. 

 

Förbränningen av fossila bränslen som bensin och diesel vid transport av människor och gods 

är den näst största källan till koldioxidutsläpp. 22 % av alla koldioxidutsläpp under 2010 kan 

härledas till transport (IEA 2012). När det gäller transport så spelar oljepriset en stor roll för 

hur mycket bensin som förbrukas. En ökning av oljepriset leder till lägre bensinförbrukning 

och därmed minskad koldioxidutsläpp. Förändringen av oljepriset har även en indirekt effekt 

på koldioxidutsläppen av relativprisförändringar av fossila bränslen enligt föregående stycke. 
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Detta medför att en ökning av oljepriset även kan leda till en ökning av koldioxidutsläpp då 

elmarkanden substituerar bort olja mot exempelvis kol. 

 

Figur 1: Utsläpp av koldioxidutsläpp per sektor 

 

 

Figur 2: Utsläpp av koldioxidutsläpp per källa 

 

 

2.2 Förhållandet mellan demokrati och luftföroreningar 

Det har gjorts många studier på förhållandet mellan demokrati och miljöproblem men fåtal 

studier om just koldioxidutsläpp och demokrati. I ett demokratiskt samhälle förmedlas 

information på ett effektivare sätt och civila rättigheter är mer utarbetade. Därför kan 

miljöaktörer informera medborgare och organisera handlingar på ett friare sätt än i ett icke-

demokratiskt land enligt Li och Reuveny (2006). I demokratier kan olika intressenter 

grupperas och få politiskt status. I demokratier med en valprocess där det inte finns politiska 

hinder för nya partier att träda in i valprocessen kan nya partier uppstå och väljas till 

beslutsfattare. Winslow (2007) har gjort en studie om förhållandet mellan demokrati och 

luftföroreningar. Winslow har utforskat sambandet med hjälp av en regressionsanalys där 

variablerna för luftförering är svaveldioxid (SO2), luftburna partiklar och rök. I variabeln för 
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demokrati har hon använt sig av två index för att mäta demokratin (Freedom House Index och 

Polity III). Resultaten som presenteras i studien visar ett signifikant och linjärt samband 

mellan luftföroreningar och demokrati. Ju högre graden av demokrati desto mindre 

luftföroreningar visar resultaten. Winslow skriver också att svaveldioxid är en bra 

approximation på just luftföroreningar och ger en bra generell bild på miljökvaliteten.  

 

Trots att Winslows studie inte analyserar samma variabler som denna uppsats så kan det ändå 

förväntas liknande resultat då det finns liknelser i variablernas egenskaper. Vid förbränning av 

olja och andra fossila bränslen bildas bland annat både koldioxid och svaveloxid vilket gör att 

koldioxid och svaveldioxid fungerar som indikatorer på hur mycket fossila bränslen som 

förbränns under en period. Detta gör att Winslows studie kan liknas med denna uppsats då 

man mäter samma nivåer fast med olika indikatorer. 

 

Burnell (2012) har studerat sambandet av demokratisering och miljöförändringar. Burnell har 

analyserat både hur demokratisering påverkar miljön men även hur miljön påverkar 

demokratin. Det vill säga det omvända sambandet mellan variablerna i min uppsats. Burnell 

menar på att miljöförändringar kan påverka graden av demokrati på ett negativt sätt. Ett 

påstående är att kontrollen eller besittningen över en naturresurs som till exempel rent vatten 

har potential till att skapa oordning och i viss mån även möjligheter för korruption i ett 

samhälle. Beslutsfattare skulle då kunna tvingas till åtgärder till en gräns så att demokratin 

skulle försvagas. I det fallet skulle beslutsfattarna frestas av att reglera marknaden för 

nyttjandet av naturresurser för att bevara en önskad grad av miljökvalitet. Regleringen av 

marknaden kan innebära att mindre liberala åtgärder och på så sätt påverka demokratin.  

 

Burnells synpunkt är intressant då han menar att det kan finnas en omvänd effekt. Det vill 

säga att miljön skulle kunna påverka graden av demokrati. Han menar också att det finns 

flertalet anledningar till varför demokratin skulle kunna påverka miljökvaliteten. För det 

första anses demokratier sätta ett högt värde på välmående och livskvaliteten hos människor. 

Icke-demokratiska länder anses prioritera att bibehålla makten hos beslutsfattarna och 

maximera personlig nytta medan i ett demokratiskt land tvingas beslutsfattarna, genom den 

demokrattiska processen, att fatta beslut som gynnar befolkningen. Demokratiska länder 

svarar bättre på samhällets bekymmer och därmed bekymmer om miljön. I och med att 

beslutsfattarna hålls till svars för deras agerande och beslut av befolkningen i demokratiska så 
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kan det finnas incitament att ta hänsyn till vad befolkningen efterfrågar (under förutsättning 

att befolkningen efterfrågar en förbättring i miljökvalitet). 

 

2.3 Förhållandet mellan demokrati, ekonomisk frihet och koldioxidutsläpp 

I en studie som utförts av Carlsson och Lundström (2000) har man observerat förhållandet 

mellan koldioxidutsläpp och demokrati och ekonomisk frihet. Carlsson och Lundström (2000) 

analyserar skillnaderna mellan låg- och höginkomstländer och finner att politisk frihet inte har 

någon effekt på koldioxidutsläppen varken för låg- eller höginkomstländer.  

 

Gällande ekonomisk frihet så finns det en effekt på koldioxidutsläpp enligt Carlsson och 

Lundström (2000). Författarna använder observationer för CO2 och BNP för år 1999 från 

Världsbanken.  Carlsson och Lundström (2000) hade förutom BNP per capita och BNP per 

capita i kvadrat även BNP per capita i kubik som oberoende variabel. Detta ger en funktion 

som är ett tredjegradspolynom. BNP per capita i kubik hade enligt deras analys en positiv 

relation, dvs. att observationerna kom till en inkomstnivå där koldioxidutsläppen stiger 

ytterligare efter den första vändpunkten. Det finns alltså ett globalt minimum i 

miljökuznetskurvan. I studien analyserar man underliggande faktorer till variabeln ekonomisk 

frihet var för sig. 

 

Den största skillnaden vid en jämförelse med Carlsson och Lundström så tillför denna uppsats 

ett teoretiskt public choice perspektiv som även används vid diskussion och slutsats för att 

analysera miljökuznetskurvan. Genom att kombinera ett public choice perspektiv utifrån 

Goklany och de utgångspunkter om ekonomisk frihet och demokrati som bidragande faktor 

till koldioxidutsläpp enligt Carlsson och Lundström så bidrar denna uppsats till att förklara 

variablerna utifrån systematiska åtgärder från politiska aktörer i samhället. Alltså att kunna 

förklara påverkan av ekonomisk frihet och demokrati (som Goklany inte använder i sin analys 

som förklarande orsak till koldioxidutsläpp) utifrån ett public choice perspektiv. Andra 

skillnader är dels 1) utformningen av variablerna. Graderingen av demokrati skiljer sig åt på 

så sätt att Carlsson och Lundström delar upp demokrativariabeln i två olika variabler där ena 

variabeln består av icke-demokratier och den andra innehåller demokratier. Författarna delar 

även upp ekonomisk frihet till fyra olika variabler. Denna uppsats använder sig istället för en 

enhetlig mätning där samtliga underliggande faktorer till ekonomisk frihet vägs in och 

graderas. En annan skillnad är även 2) variabelkvadrering. Carlsson och Lundström kvadrerar 
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samtliga sina variabler förutom demokrativariablerna. BNP variabeln upphöjs med tre vilket 

alltså innebär att man förutom en vändpunkt för miljökuznetskurvan även letar efter 

ytterligare en vändpunkt. De försöker med andra ord hitta ett samband som har egenskapen att 

vara ett tredjegradspolynom. En annan större skillnad i mellan Carlsson och Lundström och 

denna uppsats är att författarna delar upp låg- och höginkomstländer 3). Detta för att se om 

det existerar olika effekter av ekonomisk frihet och demokrati beroende på landets inkomst. 
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3 Teori 

3.1 Miljökuznetskurvan 

Vid det 67:e årliga mötet vid American Economic Association år 1954 presenterade Simon 

Kuznets en rapport som visade på att det finns ett förhållande mellan inkomstojämlikhet och 

ekonomisk tillväxt. Simon Kuznets teori gick ut på att när inkomsten stiger så stiger också 

inkomstojämlikheten till en början. Efter att inkomsten har nått en viss punkt så avtar istället 

inkomstojämlikheten. Simon Kuznets hypotes som visar en inverterad U-kurva kom senare att 

kallas för Kuznetskurvan. 

 

1991 analyserade Grossman och Krueger hur inkomsten påverkar miljön. För de flesta av 

indikatorerna på miljöförstöring finns en inkomstvändpunkt (Grossman och Krueger 1995). 

Vändpunkten visade sig vara cirka $8,000 (US-dollar) BNP per capita. Miljöindikatorer som 

Grossman och Krueger analyserar är luftföroreningar, syretillstånd i avrinningsområden, 

koncentration av fekal förorening i avrinningsområden och koncentration av tungmetaller i 

avrinningsområden.  Grossman och Kreugers upptäckt kom att kallas för Miljökuznetskurvan. 

 

Miljökuznetskurvan har alltså en inverterad U-form och visar förhållandet mellan indikatorer 

på miljöförstöring och ett lands BNP per capita. Enligt hypotesen ska en indikator på 

miljöförstöring vara stigande till en början (𝑓′(𝑥) > 0) för att sedan avta (𝑓′(𝑥) < 0) efter att 

observationen nått en viss punkt av BNP per capita (𝑓′(𝑥) = 0).  

 

Figur 3: Miljökuznetskurvan 
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Det som beskrivs ovan är grundtanken med miljökuznetskurvan. Att när en viss nivå av BNP 

har nåtts så väljer befolkningen hellre att substituera bort luftföroreningar mot en marginell 

höjning av inkomsten. Uppsatsen kommer främst att utgå från ett public choice perspektiv vid 

teoretisk analys av miljökuznetskurvan. Även fast beslut på individnivå inte är i centrum så 

kan det vara värt att förstå vikten av konsumentens preferenser för att inse att förhållandet 

mellan inkomst och föroreningar är bestämd av förändringar i inkomstelasticiteten. Individer 

prioriterar en ökad livskvalitet när inkomsten ökar. Som ett svar på befolkningens förändrade 

preferenser kommer beslutsfattare att reglera utsläppsmarknaderna som så småningom leder 

till mindre luftföroreningar. 

 

3.2 Möjliga teoretiska problem med miljökuznetskurvan 

Kritiker menar på att formen som miljökuznetskurvan har inte uppstår på grund av utveckling 

av enstaka länder utan snarare att det kan härledas som en skillnad som olika länder har. 

Följande avsnitt kommer att ta upp de kritiska reflektioner som finns angående 

miljökuznetskurvan från ett teoretiskt perspektiv. De metodiska problem som skulle kunna 

existera diskuteras i kapitel 5.1. 

 

En synpunkt enligt Stern (2004) är att om det existerar ett samband likt miljökuznetskurvan så 

kan det vara ett resultat av distributionen av luftförorenande industrier. Heckscher-Ohlin-

teoremet innebär att utvecklingsländer specialiserar sig i produktion av varor som är 

karaktäriserade av högt utnyttjande av naturresurser och arbetskraft. Vid utvinning av 

naturresurser förbränns fossila bränslen som är orsak till bland annat koldioxidutsläpp. De 

länder som har utvecklats mer skulle då specialisera sig på humankapital och tillverka varor 

som är mer kapitalintensiva. Vilket i sin tur innebär mindre koldioxidutsläpp än 

utvecklingsländer. En del av minskningen av luftföroreningar i utvecklade länder och 

ökningen av luftföroreningar i medelinkomstländer skulle kunna förklaras av Heckscher-

Ohlin-teoremet menar Stern. De regleringar som finns i utvecklade länder kan innebära att 

industrier som medför hög grad av luftförorening förflyttas till utvecklingsländer istället.  

 

Enligt Stern har många indikatorer på miljöförstöring har sjunkit i mer utvecklade länder den 

senaste tiden. Om man analyser till exempelvis svaveldioxid och koldioxid för sig kommer 

man att finna att utsläppen per BNP har sjunkit. Detta kan förklaras av regleringar och 

tekniska innovationer som minskar utsläppen per producerad enhet. Men trots att vissa 
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föroreningar har sjunkit så är den aggregerade föroreningsnivån fortfarande hög och 

förorening per capita mer eller mindre oförändrad. Enligt Stern så bryter produktion onekligen 

ned miljön på något sätt. I och med att produktion kräver energi och material för tillverkning 

kan försök till att reducera vissa miljöpåverkningar göra andra miljöproblem mer omfattande 

enligt Stern. 

 

3.3 Public choice  

Public choice handlar om hur individer är rationella och försöker maximera sin egennytta. I 

fallet om koldioxidutsläpp handlar det om för individerna att göra en avvägning om nyttan av 

inkomst gentemot koldioxidutsläpp. Därefter utförs politiska aktioner. Public choice är 

tillämpbart därför att området behandlar delvis individer men även politiker och beslutsfattare 

som röstmaximerar. Goklany (1999) publicerade en empirisk studie om luftföroreningar i 

USA från början av 1900-talet till och med dåvarande period. Goklany drog slutsatsen att 

medborgarna systematiskt vidtog åtgärder som ledde till minskade luftföroreringar. Detta 

skedde långt innan beslutsfattarna i USA vidtog kontrollerade åtgärder för att bevara 

luftkvaliteten och innan man införde ”Clean Air Act” 1970. Goklany menar att utsläpp per 

capita minskade innan ”Clean Air Act” och att lagstiftning därför i sig var onödig. Goklanys 

teori har sedan dess varit en public choice teori applicerbar på miljökuznetskurvan.   

 

Teorin innebär en grupp individer som konfronteras av gradvis ökade koldioxidutsläpp. När 

gruppen kan förknippa kostnaden av koldioxidutsläppen i förhållandet till nyttan så kommer 

de väga dessa två faktorer mot varandra. Om det visar sig att gruppen upplever en kostnad 

som överstiger nyttan kommer gruppen att agera för att minska koldioxidutsläppen. Goklany 

kallar den perioden för ”Period of perception” och är alltså den tiden då gruppen uppfattar att 

det finns luftföroreningar. Det är även då som utsläppsrättigheter uppstår och institutioner 

upprättas för att hantera luftföroreningarna. Den tidsperioden representeras av 

miljökuznetskurvan av de observationer som fortfarande har ökade koldioxidutsläpp men i 

minskad takt i förhållande till inkomsten. När man har infört åtgärder för att bibehålla 

luftkvaliteten så börjar gruppen vidta de åtgärder som behövs för att reducera den totala nivån 

av koldioxidutsläpp. Den perioden kallas för ”Period of transition” och representeras av de 

observationer i miljökuznetskurvan som ligger på vändpunkten. Att kontrollera 

koldioxidutsläpp är väldigt kostsamt och kan i princip enbart uppnås när gruppen uppnår en 

högre inkomst.  
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Goklany analyserar inte demokrati och hur demokratier respektive icke-demokratier skiljer 

sig åt i jämförelse med koldioxidutsläpp. Samma sak gäller för ekonomisk frihet. Ett 

antagande kan ju vara att det ska råda demokrati för att public choice ska få ut sin potential. 

Demokrati och ekonomisk frihet är dock inget som Goklany analyserar för att se om de olika 

miljöindikatorerna förändras i takt med graden av de olika variablerna. Detta är det denna 

uppsats tillför Goklany. 

 

Hirschmans (1970) teori "Exit, Voice and Loyalty" innebär att en individ har tre val när denne 

står inför ett beslut eller en förändring; nämligen att avgå, göra sin röst hörd eller visa lojalitet 

genom att stanna kvar. Teorin appliceras oftast på konsumentnivå men kan även användas för 

att teoretiskt analysera politiska samspel mellan väljare och partier. Som ett exempel så kan 

invånare i ett land välja att antingen emigrera eller protestera vid en politisk repression.  

 

3.3.1 Medianväljaren och public choice modell 

Beslut som tas i ett demokratiskt land går igenom en viss politisk process där väljares 

preferenser görs hörda av samhället. Man kan se medianväljaren som den individ som finns i 

mitten av en distribution av flera väljare. Det politiska parti som väljs av medianväljaren är 

det parti som får majoritet vid ett val. Om samtliga medborgares preferenser kan sorteras på 

en horisontell axel där det finns enbart ett lokalt maximum sägs preferenserna vara single-

peaked (Rowley & Schneider 2003). Medianen av samtliga medborgares preferenser kommer 

då att vara numeriskt överlägset gentemot övriga alternativ. Med andra ord kan man se 

medianväljarens preferenser som den preferens som har lika många medborgare till höger 

som till vänster. Anta att ett samhälle står inför ett miljöekonomiskt beslut som innefattar att 

välja hur mycket luft som ska renas (exempelvis koldioxidfilter) med hjälp av skattemedel. 

Varje medborgare har då preferenser av hur mycket koldioxidutsläppen kommer minska men 

förhåller sig även till sin nettoinkomst då åtgärden är skattefinansierad. Om en medborgare i 

samhället förväntar sig betala exempelvis 3 % av den totala luftreningen (𝑧) så kommer 

denne ha 𝑋 = 𝑌 − 0,03𝑧 i nettoinkomst (där 𝑌 är bruttoinkomst). En lägre nivå av 

koldioxidutsläpp innebär högre 𝑧 men också lägre nettoinkomst. Medbogaren har därmed en 

budgetrestriktion med lutningen −0,03. Till medborgarens budgetrestriktion hör även en 

indifferenskurva så att medborgaren då kan avgöra vilken nivå av koldioxidutsläpp som 

medborgaren tycks föredra i förhållande till inkomsten. Anta att indifferenskurvan utgörs av 

nyttofunktionen 𝑢(𝑌, 𝑧) = 𝑌𝑧. Den mängd koldioxidutsläpp som medborgaren föredrar blir 
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då 𝑋 = 𝑢(𝑌, 𝑧). Den totala mängden koldioxidutsläpp bestäms då av medianväljaren. Om den 

önskvärda mängden koldioxidutsläpp är en monoton funktion av inkomsten så bestäms 

medianväljaren av medianinkomsten. Men det är inte alltid nödvändigtvis medianväljaren 

som har medianinkomsten. Om efterfrågan på ren luft inte utgörs av en monoton funktion 

(d.v.s. att derivatan av funktionen ändrar riktning beroende på medborgarnas inkomst) så 

bestäms medianväljaren inte av medianinkomsten (Rowley & Schneider 2003).  

 

Både medianväljaren och politiskt deltagande är viktiga aspekter för miljökuznetskurvan. 

Empiriskt sett innebär en ökning i politiskt deltagande att fler medborgare med lägre inkomst 

deltar i valet (Eriksson och Persson 2003). Detta medför att när politiskt deltagande ökar så 

skiftar också medianväljarens inkomst. Om förändringen i politiskt deltagande beror på en 

ökad grad av demokrati så innebär det att åtminstone på kort sikt att medianväljaren får en 

lägre inkomst än tidigare. Då det är medianväljaren som bestämmer det politiska utfallet kan 

detta tänkas påverka miljökuznetskurvan med hänsyn till demokratin i det tredimensionella 

perspektivet. Det finns ju andra tänkbara scenarior (såsom ökad utbildningsgrad i samhället) 

som innebär ökat politiskt deltagande och inte nödvändigtvis behöver minska medianväljarens 

inkomst. Dessa scenarior behöver ju inte vara korrelerade med demokrati och ger i så fall inte 

utslag i denna studie.  

 

 

3.4 Demokrati och koldioxidutsläpp 

Då ett begrepp som demokrati kan tolkas på många olika sätt av läsare så känns det 

nödvändigt att beskriva hur begreppet kommer att tolkas i den här uppsatsen. Om än inte 

nödvändigt så i alla fall för att uttrycka sig tydligt och undvika förvirring. Detta då man i 

värsta fall kan härleda analysen till felaktiga slutsatser om det är så att begreppen inte blir 

ordentligt definierade. Uppsatsen tolkning av begreppet demokrati är inte en traditionell 

tolkning utan snarare en tolkning av flertalet underliggande parametrar. Det tas hänsyn till hur 

själva valet går till i ett land, d.v.s. valprocessen och även deltagandet. Funktionssätt inom 

regeringen, politisk kultur och sist men inte minst civila rättigheter analyseras för att se om ett 

land är demokratiskt eller ej.  

 

Det finns ett antagande bakom miljökuznetskurvan som innebär att en ökad efterfrågan på 

miljökvalitet följs av omarbetade miljöregleringar. Det innebär att ett politiskt system där 

medborgarnas efterfrågan på miljökvalitet efterföljs är en viktig del i teorin om 
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miljökuznetskurvan. Det behöver dock inte finnas en positiv korrelation mellan utsläpp och 

politisk frihet då inkomstdistributionen kan spela en roll i ett demokratiskt system med 

rösträtt. I ett system med representativa lagstiftare lyssnar beslutsfattare till medianväljaren 

och om denne är partisk mot utsläpp så skulle miljökvaliteten kunna försämras med ökad 

politisk frihet enligt Carlsson och Lundström (2000). 

 

I ett demokratiskt samhälle förmedlas information på ett effektivare sätt och civila rättigheter 

är mer utarbetade. Därför kan miljöaktörer informera medborgare och organisera handlingar 

på ett friare sätt än i ett icke-demokratiskt land enligt Li och Reuveny (2006). 

Informationsflöden censureras i högre utsträckning i icke-demokratier vilket gör det mer 

sannolikt att miljöproblem redovisas i media då demokrati möjliggör fria medier. Medborgare 

i en demokrati är därför mer benägna att bli informerade om miljön än beslutsfattare i en icke-

demokrati. Aktörer och andra aktivister lyckas därför informera om miljöproblem oftare i ett 

demokratiskt än i ett icke-demokratiskt land. Då bättre informerade aktorer är mer benägna att 

agera på miljöproblem så kan fria informationsflöden leda till bättre miljökvalitet. 

 

Ett annat argument är att i demokratier kan olika intressenter grupperas och få politiskt status. 

I demokratier med en valprocess där det inte finns politiska hinder för nya partier att träda in i 

valprocessen kan nya partier uppstå och väljas till beslutsfattare. De nya partierna kan vara 

miljövänligare än de redan existerande. Detta innebär att en ökad grad av demokrati och 

valprocess skulle förbättra miljökvaliteten. Argumentet innebär självklart att även nya partier 

som verkar för frågor som påverkar miljön negativt kan bildas och komma till makten. I icke-

demokratier är sannolikheten mindre att nya partier skulle uppstå eftersom makten är 

koncentrerad till beslutsfattarna. Det är ju dock fortfarande medianväljarens preferenser som 

avgör det politiska resultatet. Så påståendet är ju dock irrelevant i en välfungerande demokrati 

om de redan etablera partierna kan närma sig medianväljarens preferenser. Påståendet håller 

dock om ett land är en disfunktionell demokrati eller i tidigt skede i 

demokratiseringsprocessen. 

 

Det finns även argument som menar på att demokrati inte skulle påverka och i vissa fall även 

försämra miljökvaliteten enligt Li och Reuveny (2006). Ett argument är att miljöproblem är 

ett problem på global nivå medan demokrati är på nationell nivå. Därför behöver inte 

förändring i graden av demokrati nödvändigtvis påverkar miljöproblemen. Ett annat argument 

som Heilbronner (1974) lyfter fram är att den mänskliga tillväxttakten hotar den globala 
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miljön. Icke-demokratiska länder har möjligheten att kontrollera reproduktionen hos 

människan. Genom att inte respektera civila rättigheter kan därför miljöproblemen minska. 

 

3.5 Ekonomisk frihet och koldioxidutsläpp 

Julian Simons (1988) teori om resursanvändning menar på att den politiska och ekonomiska 

organisationen kan vara avgörande för naturresursproblem och hur ett land utvecklas. För att 

ett land ska kunna utvecklas och det ska finnas ekonomisk tillväxt så behövs det också social 

och ekonomisk sammansättning som skapar incitament. Sammansättning ska bestå av 

ekonomisk frihet, äganderätt samt lagar och regleringar för marknader. Julian Simon betraktar 

i sin bok The Ultimate Resource 2 flertalet länder som under efterkrigstid brutit upp och det 

blivit två länder av ett. På så sätt jämförs då två länder som har samma historia, kultur och 

levnadsstandard. Samtliga länder har också liknande befolkningstäthet och 

befolkningstillväxt. I varje betraktat fall har länder som efter landsdelning haft en centralt 

planerad ekonomi presterat sämre ekonomiskt sett än länder som haft mer ekonomisk frihet. 

Julian Simon menar på att detta fenomen visar på att befolkningstillväxt i sig inte är ett 

problem utan snarare saknaden av ekonomisk frihet. 

 

Simons perspektiv är att nyckeln till ekonomisk tillväxt och miljöframsteg är mänsklighetens 

kapacitet av att lösa problem som konfronteras genom nya idéer och kunskap. Ju mer 

befolkning som kan utbildas och tränas till att lösa miljöproblem som uppstår desto snabbare 

kommer problemen att lösas. En faktor som påverkar miljöutvecklingen är alltså storleken på 

den utbildade befolkningen. Befolkningen ses som en tillgång då de skapar 

innovationsincitament. En annan faktor som är väsentlig för att miljöproblemen ska kunna 

lösas är det ekonomiska- och politiska systemet. För att miljöproblemen ska kunna lösas 

behövs ekonomisk frihet då den möjliggör innovationer och är avgörande för 

naturresursanvändningen. 

 

Julian Simon menar på att fattigare länder har utvecklats väl på sistone och att lågutvecklade 

länder har haft en högre inkomstökning per capita än mer utvecklade länder. Detta trots att 

lågutvecklade länder har haft en högre befolkningstillväxt. Detta är ett bevis på att 

befolkningstillväxten inte påverkar den ekonomiska tillväxten negativt. I och med att varje 

person konsumerar varor som vid produktion ger upphov till koldioxidutsläpp så kan man vid 

en första anblick tro att en ökning av befolkningen leder till ökade utsläpp. Julian Simons 
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(1998) resursanvändningsteori menar på att ju högre inkomst ett land har desto renare blir det 

i form av mindre utsläpp per capita under förutsättning att landet har väl utvecklad ekonomisk 

frihet. Detta stödjs delvis av data i denna uppsats (se figur 7 under bilagor). Man ser tydligt att 

rikare länder har en lägre kvot av koldioxidutsläpp per capita genom BNP. Med detta menas 

att när inkomsten ökar så väljer man istället att satsa på produktion som inte släpper ut lika 

mycket koldioxid. Detta kan även ses som en teknologiparameter under förutsättning att man 

inte skiftar typ av producerade varor till varor som inte kräver lika mycket 

produktionsfaktorer. Det skulle i så fall kunna leda till en förflyttning av produktion till ett 

annat land och inte en faktisk minskning av de totala koldioxidutsläppen i samtliga länder. 

 

Ökad inkomst leder till renare luft och en befolkningsökning leder till en ökad inkomst per 

capita. Detta innebär då att en ökad befolkningsmängd leder indirekt till minskade utsläpp på 

lång sikt. Det må vara så att befolkningstillväxten kan öka utsläpp per capita på kort sikt men 

på lång sikt så leder befolkningstillväxt till en minskning av utsläpp per capita. För att förstå 

sig på och analysera processen bakom miljökuznetskurvan behöver man alltså vara medveten 

om hur befolkningstillväxten förhåller sig.  

 

Det finns ett antagande att miljöförstöring inte reducerar den ekonomiska aktiviteten 

tillräckligt mycket för att förhindra ekonomisk tillväxt och att det inte kan få någon så 

tillräckligt stor effekt för att det ska kunna påverka framtida inkomster. Men om höga nivåer 

av ekonomisk aktivitet inte är nåbara så kan det visa sig kontraproduktivt att ha en hög tillväxt 

i utvecklingsfasen då miljöförstöringen ökar enligt Stern (2004). Det Stern beskriver är mer 

teoretiska och ekonometriska problem som kan tänkas finnas med miljökuznetskurvan medan 

Julian Simon snarare beskriver hur den ekonomiska friheten påverkar länder. 

 

Ekonomisk frihet ses som en viktig faktor för att förbättra incitament och få en effektiv 

resursanvändning. I stort sett beror det på dessa faktorer och hur dessa påverkar miljön om 

ekonomisk frihet påverkar miljökvaliteten och därigenom utsläppen. Det kan finnas direkta 

effekter av en ökad ekonomisk frihet om det är så att det leder till ekonomisk tillväxt vilket då 

kan ha en indirekt effekt på utsläpp. Enligt Carlsson och Lundström (2000) så finns det ett par 

hypoteser att ha i åtanke angående korrelationen mellan ekonomisk frihet och 

koldioxidutsläpp. 
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a) Lagstiftningseffekten 

Ren luft är en s.k. allmän vara vilket bland annat innebär att luft inte kan exkluderas 

från användande av andra individer då en av individerna nyttjar varan. Det kan därför 

finnas behov av att lagstifta nyttjandet. Miljöregleringar innebär mindre ekonomisk 

frihet. Om man då antar att det finns en positiv korrelation mellan miljöreglering och 

miljökvalitet så följer det att det finns en negativ korrelation mellan miljökvalitet och 

ekonomisk frihet.  

 

b) Ökad effektivitet 

Utöver antagandet att ekonomisk frihet leder till en ökad effektivitet och ökad 

konkurrens på marknaderna så antar man att det finns en positiv korrelation mellan 

ekonomisk frihet och miljökvalitet. Framförallt så kommer det leda till en ökad 

effektivitet av produktionsfaktorer. Exempelvis så använder man naturresurser på ett 

effektivare sätt och om man ser energi som en produktionsfaktor så kommer det alltså 

att leda till en minskning av utsläpp per producerad enhet. I en marknad med högre 

konkurrens så möter producenterna konsumenternas efterfrågan på ökad miljökvalitet 

på ett bättre sätt. En marknad med högre konkurrens kan även möta och tillämpa sin 

produktion mot nya regleringar och lagstiftningar om miljökvalitet på ett bättre sätt. 

Detta är ju enbart relevant ifall konsumenterna efterfrågar ökad miljökvalitet och/eller 

ny lagstiftning sker. 

 

c) Stabilitetseffekten 

Vid högre grad av ekonomisk frihet stärks chanserna enligt teorin att kunna leda ett 

samhälle till en stabilare ekonomi. Låg inflation och tydligare prissignaler om 

framtiden leder till effektivare investeringar och konsumtionsbestlut. Långsiktiga 

investeringar främjas av ett mer stabilt makroekonomiskt land och brister i 

inflationsstabiliteten är ett problem för utvecklingen då investeringar minskar när 

osäkerheten om inflationen stiger. Investeringar som rör miljön ger oftast avkastning 

på lång sikt och kommer därför inte att finnas i samma utsträckning om man inte tror 

att ekonomin kommer vara stabil fram tills att vinsten erhålls. Därför kan en stabil 

ekonomi leda till en bättre miljökvalitet.  
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d) Krediteffekten 

Företag och individer som riskerar sitt eget kapital i sin egen verksamhet ökar 

långivares förtroende och reducerar behovet av extern finansiering enligt Hubbard 

(1998). För en verksamhet med en viss risk kommer individer med lägre inkomst 

därför att vara mindre benägna att finna finansiering i jämförelse med individer med 

högre inkomst. Finansiella restriktioner påverkar då låginkomsttagare och 

låginkomsttagarens typ av investeringar och konsumtionsbestlut bestämmer hur miljön 

påverkas när finansiella restriktioner upphör.  

 

Vid en närmre analys av Carlsson och Lundströms variabler inom ekonomisk frihet hittas 

flertalet kopplingar till Julian Simons litteratur. Simon beaktar regeringen och dess 

funktionssätt, om den är ineffektiv samt om regeringen är verksam i den privata sektorn i en 

olämpligt hög grad. Avseende marknadsstrukturen och marknadens funktionssätt menar 

Simon att ekonomiska incitament i den fria marknaden är ofta bättre alternativ än reglerande 

marknader som tvingar befolkningen till aktioner som gynnar miljön. Detta för att det medför 

ekonomiska kostnader på grund av ineffektivitet samt även överdrivna regleringar som ofta 

visar sig vara ineffektiva.   
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4 Data och analys 

4.1 Deskriptiv statistik 

Data som används är tvärsnittsdata som består av totalt 115 länder (se bilaga med tabell över 

samtliga länder). Observationstidpunkten är år 2010 för samtliga variabler förutom ekonomisk 

frihet som även finns för år 1997, 2001, och 2005. Variablerna CO2 och BNP är hämtat från 

IEA, International Energy Agency (Internationella Energirådet på sv.), som är en autonom 

organisation med huvudmål att minska beroendet på olja. IEA bildades som en reaktion av 

oljekrisen 1973/74. Demokratiindexet är hämtat från Economist Intelligence Unit (2010) och 

variabeln ekonomisk frihet är hämtad från Heritage Foundation som i samarbete med Wall 

Street Journal publicerar ett index över ekonomisk frihet varje år. 

 

 
Tabell 1: Deskriptiv statistik 

Variabelnamn Genomsnitt Std.avv Max Min Antal obs. 

CO2 per capita 5,11 5,55 31,9307 0,0465 115 

BNP per capita 11,08 14,30 64,77541 0,1407089 115 

BNP per capita i 

kvadrat 

325,39 688,76 4195,854 0,01979898 115 

Demokrati 5,83 2,18 9,8 1,08 115 

Ekon. frihet 1997 5,73 1,31 8,86 0,89 115 

Ekon. frihet 2001 5,93 1,28 8,99 0,89 115 

Ekon. frihet 2005 5,93 1,22 8,95 0,8 115 

Korruption 4,25 2,15 9,30 1,60 115 

Utbildning 6,02 2,27 9,93 1,37 115 
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Tabell 2 Korrelationsmatris 

 

 

 

 

Korrelation C
O

2
 p

er
 c

a
p

it
a

 

B
N

P
 p

er
 c

a
p

it
a

 

B
N

P
 p

er
 c

a
p

it
a

 i
 

k
v
a
d

ra
t 

D
em

o
k

ra
ti

 

E
k

o
n

. 
fr

i 
1
9
9
7
 

E
k

o
n

. 
fr

i 
2
0
0
1
 

E
k

o
n

. 
fr

i 
2
0
0
5
 

K
o
rr

u
p

ti
o
n

 

U
tb

il
d

n
in

g
 

CO2 per capita 1         

BNP per capita 0,51 1        

BNP per capita i 

kvadrat 

0,36 0,95 1       

Demokrati 0,17 0,62 0,56 1      

Ekon. fri 1997 0,30 0,50 0,42 0,61 1     

Ekon. fri 2001 0,34 0,55 0,44 0,67 0,92 1    

Ekon. fri 2005 0,40 0,63 0,52 0,66 0,80 0,87 1   

Korruption 0,41 0,86 0,77 0,72 0,63 0,69 0,77 1  

Utbildning 0,58 0,61 0,47 0,40 0,31 0,42 0,52 0,61 1 

 

 

4.1.1 CO2 per capita 

Variabeln CO2 mäter koldioxidutsläpp och anger utsläpp i ton per capita. Det land som 

släppte ut mest koldioxid per capita under 2010 var Kuwait med 31.3 ton CO2 per capita. 68 

% (59,4 ton) av Kuwaits koldioxidutsläpp kommer från olja medan resterande 32 % (28 ton) 

är från gas. Det land som släppte ut minst koldioxid per capita under 2010 var Kongo med 

0.04 ton CO2 per capita. 58 % (1,8 ton) av Kongos koldioxidutsläpp kommer från olja, 38 % 

(1,2 ton) är från kol och resterande är från gas. 

 

4.1.2 BNP per capita 

Variabeln BNP mäter bruttonationalprodukten per capita i (tusentals) US dollar. 

 

4.1.3 Demokrati 

Rankningen har gjorts av Economist Intelligence Unit (EIUa). EIU har poängsatt samtliga 

länder från 1-10 där 10 är det mest demokratiska landet och 1 är det land med minst 

demokrati. Totalpoängen är ett genomsnitt från fem underkategorier: 
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 Electoral process and pluralism (valprocess) 

 Functioning of government (funktionssätt inom regeringen) 

 Political participation (politiskt deltagande) 

 Political culture (politisk kultur) 

 Civil liberties (civila rättigheter) 

 

Tabell 3: Demokratiindex 

 Antal länder % av länderna % av världsbefolkning 

Demokratier  26 15.6 12.3 

Bristfälliga demokratier  53 31.7 37.2 

Blandade regimer  33 19.8 14.0 

Auktoritära regimer  55 32.9 36.5 

Källa: EIU, Democracy Index 2010b 

 

Tabellen ovan visar en uppdelning över samtliga länder efter vad EIU anser vara en 

demokrati, bristfällig demokrati, blandad regim och auktoritära regimer. Det finns fler 

observationer i tabellens data än vad som utgör data i denna uppsats på grund av outliers och 

borttag av tomma poster för andra variabler. 

 

4.1.4 Ekonomisk frihet 

Heritage Foundation (2011) mäter ekonomisk frihet med tio parametrar på en skala från 1-

100. Skalan har sedan dividerats med 10 för att få jämförbar statistik med variabeln 

demokrati. De tio parametrarna kan delas upp i följande fyra kategorier: 

 

 Rule of Law (korruptionsfrihet, äganderätt) 

 Limited Government (finanspolitisk frihet, myndighetsutgifter) 

 Regulatory Efficiency (näringslivsfrihet, arbetsfrihet, penningpolitisk frihet) 

 Open Markets (handelsfrihet, investeringsfrihet, finansiell frihet) 

 

Totalpoängen för varje land är genomsnittet över de tio delarna och varje del väger in lika 

mycket i totalpoängen. Se tabell 7 för länder med de 15 högsta respektive 15 lägsta värden för 
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ekonomisk frihet. För att fånga den fördröjda effekten som ekonomisk frihet kan tänkas ha på 

samhället så har data för ekonomisk frihet valts för år 1997, 2001, och 2005.  

 

4.1.5 Outliers 

Två stycken outliers har upptäckts och uteslutits från statistiken. Dessa är Qatar och 

Luxemburg och har uteslutits på grund av extremt höga värden för koldioxidutsläpp 

respektive BNP per capita. Qatar som är ett land med stor oljeutvinning har ett värde för 

koldioxidutsläpp per capita som är 36,9003. Luxemburg är ett väldigt rikt och litet land och 

har ett värde för BNP per capita som är 81,62055. 

 

4.1.6 Begränsningar och förklaring till val av data 

I analysdelen i denna uppsats examineras 115 länder. Anledningen till det är samma 

anledning till varför observationsåret är 2010. Mätningar görs för demokrati, koldioxidutsläpp 

och ekonomisk frihet av olika organisationer och myndigheter. Detta görs i normalfallet 

årligen. Dock finns inte data tillgänglig för samtliga länder under något av de senaste åren. År 

2010 är det observationsår då flest observationer för demokrati och koldioxidutsläpp finns att 

tillgå. I analysen finns även observationsår 1997, 2001 och 2005 för variabeln ekonomisk 

frihet. Detta för att fånga upp den fördröjda effekten som ekonomisk frihet kan tänkas ha på 

koldioxidutsläpp. 

 

4.1.7 Kontrollvariabler 

En kontrollvariabel har införts för att undvika att dra felaktiga slutsatser om variablerna 

verkar vara mer positiva/negativa än vad de egentligen är, ett s.k. spuriöst samband. 

Kontrollvariablerna är korruption och utbildning. Det kan tänkas att ju mer korrupt ett land är 

desto lägre ekonomisk frihet har det. Korruptionsindexet är hämtat från Transparancy 

International som är en politiskt oberoende organisation. Transparancy International utför 

mätningar årligen och data till analysen i denna uppsats är från år 2010 för att matcha 

måldata. Den andra kontrollvariabeln är utbildning som leder till ökad kunskap och troligtvis 

till ökad förståelse om omvärlden samt omvärldsförhållanden. Därför kan det leda till en ökad 

efterfrågan på yttrandefrihet och demokrati om invånarna är välutbildade. Utbildning 

förväntas därför ha en korrelation med demokrati. Utbildning kan också tänkas leda till ökad 

förståelse för miljön och därigenom också kunna påverka koldioxidutsläpp. 

Utbildningsindexet är hämtat från United Nations Development Programme och är från år 
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2010. Båda kontrollvariablerna mäts på en skala 1-10 där 10 är högsta värdet för utbildning 

och det högsta värdet för ett korruptionsfritt land.  

 

4.2 Förväntade resultat 

Enligt teorin och tidigare studier så kommer CO2 per capita först att stiga när BNP per capita 

ökar. Det förväntas alltså först en positiv korrelation mellan variablerna. Efter en viss nivå av 

BNP per capita förväntas sedan CO2 per capita att minska. BNP per capita förväntas därför ha 

en positiv korrelation. BNP per capita i kvadrat och CO2 per capita förväntas ha en negativ 

korrelation. Enligt teorierna och argumenten som är framlagda i tidigare kapitel så förväntas 

både demokrati och ekonomisk frihet ha en negativ korrelation med CO2 per capita. 
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Tabell 4: Förväntade resultat 

Variabelnamn Koefficientens 

riktning 

CO2 per capita  beroende 

BNP per capita + 

BNP per capita i kvadrat - 

Demokrati - 

Ekonomisk frihet - 

 

 

4.3 Metod 

4.3.1 R: A Language and Environment for Statistical Computing 

Analysen har utförts i mjukvaran R: A Language and Environment for Statistical Computing. 

R är en programmeringsmiljö för grafik och statistisk databehandling och finns tillgängligt 

som kostnadsfri mjukvara. 

 

4.3.2 Empirisk referensram 

En regressionsanalys är en modell med en eller flera oberoende variabler (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3 … ). För 

att analysera miljökuznetskurvan så används en modell (Stern, 2004) där utsläppen (𝐸) per 

capita (𝑝) är en funktion av BNP per capita. 

 

𝐸

𝑃𝑖
= 𝛼 + 𝛽1 (

𝐵𝑁𝑃

𝑝
)

𝑖

+ 𝛽2 (
𝐵𝑁𝑃

𝑝
)

2

𝑖

+ 𝑢𝑖 

 

Regressionens skärningspunkt 𝛼 är värdet av 𝐸/𝑝 då 𝐵𝑁𝑃/𝑝 = 0. 𝛽1och 𝛽2anger 

regressionslinjens lutning som varier mellan länder 𝑖. Då denna uppsats syftar till att besvara 

frågan om demokrati (𝐷) och ekonomisk frihet (𝐸𝐹) påverkar miljökuznetskurvan så infogas 

variablerna in i den empiriska referensramen.  

 

𝐸

𝑃𝑖
= 𝛼 + 𝛽1 (

𝐵𝑁𝑃

𝑝
)

𝑖

+ 𝛽2 (
𝐵𝑁𝑃

𝑝
)

2

𝑖

+ 𝐷𝑖 + 𝐸𝐹𝑖 + 𝑢𝑖 
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Avvikelsetermen 𝑢𝑖 fångar alla skillnader mellan samtliga observationer och 

regressionslinjen. Anta exempelvis en observation som består av en punkt (𝐸/𝑝1, 𝐵𝑁𝑃/𝑝1) i 

regressionsmodellen. Då blir avvikelsetermen 𝑢𝑖 skillnaden mellan 𝐸/𝑝1 och 𝐸/𝑝. 

Regressionslinjen kommer att beräknas så att felet jämfört med observationerna blir så litet 

som möjligt. Detta kommer att beräknas med metoden Ordinary Least Square (OLS), eller 

Minstakvadratmetoden på svenska. Minstakvadratmetoden innebär att man minimerar 

avståndet mellan observationerna och regressionslinjen, dvs. man minimerar avvikelsen.  

 

För att räkna ut vändpunkten för miljökuznetskurvan behöver man vidare derivera funktionen 

𝑓(𝐸, 𝑝) så att 

 

𝜕𝐸/𝑝

𝜕𝐵𝑁𝑃/𝑝
= 𝛽1 + 2𝛽2 𝐵𝑁𝑃/𝑝 

 

Med antagandet att det faktiskt existerar en miljökuznetskurvan som har egenskapen av ett 

andragradspolynom så antar 𝛽2 ett negativt värde, 𝛽2 < 0 så att  

 

𝜕𝐸/𝑝

𝜕𝐵𝑁𝑃/𝑝
= 𝛽1 − 2𝛽2 𝐵𝑁𝑃/𝑝 

 

 

4.3.3 Övrigt 

För att avbilda Kuznetskurvan finns det en funktion i mjukvaran R som kan jämna ut en linjär 

kurva till en bättre passande kurva enligt minstakvadratmetoden. I funktionen väljs graden av 

polynom, i detta fall har polynom av andra graden valts. Funktionen i R kommer alltså att 

välja ett andragradspolynom som passar observationerna bäst med minstakvadratmetoden. 

 

4.4 Empiriska resultat och analys 

4.4.1 Analys 

Korrelationen mellan ekonomisk frihet och BNP per capita ökar för varje år enligt tabell 7. 

Det räcker alltså inte med att testa enbart ett årtal utan man behöver ta hänsyn till den 

långsiktiga effekten av förändringar i ekonomisk frihet. Enligt korrelationsmatrisen (se bilaga) 

så har de olika variablerna för ekonomisk frihet för olika år hög korrelation av förklarliga 
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skäl. De ekonometriska modellerna är därför uppbyggda att enbart innehålla en variabel för 

ekonomisk frihet per modell. Detta skulle annars bli ett problem då regressionen inte kan 

skilja på effekterna av de olika variablerna då de innehåller liknande värden. Regressionen 

testar först samtliga variabler inklusive kontrollvariabler. Sedan plockas variabler som inte 

visar signifikans succesivt bort. Återstående är variabler som visar signifikans (konstanten 

inkluderas). Sedan tas kontrollvariabeln utbildning bort i den sista regressionen för att visa på 

effekten av kontrollvariabel. Anledningen till att konstanten är med i regression fem är för att 

visa på effekten av kontrollvariabeln på just konstanten. 

 

Tabell 5: Regressionsanalys 

Beroende variabel: CO2 per capita, ton (2010)  

Oberoende variabler Estimat 1 Estimat 2 Estimat 3 

Konstant – 0,303946 – 0,375063 – 0,917464 

Pr(>|t|) 0,88992 0,86874 0,70981 

BNP per capita 0,693551 0,694259 0,701288 

Pr(>|t|) 6.68e-08 *** 6.74e-08 *** 4.78e-08 *** 

BNP per capita i kvadrat – 0,008975 – 0,008911 – 0,009054 

Pr(>|t|) 1.04e-05 *** 1.30e-05 *** 8.60e-06 *** 

Demokrati – 0,733366 – 0,759312 – 0,721354 

Pr(>|t|) 0,00469 ** 0,00420 ** 0,00523 ** 

Ekonomisk frihet 1997 0,798397   

Pr(>|t|) 0,05050   

Ekonomisk frihet 2001  0,865484  

Pr(>|t|)  0,06020  

Ekonomisk frihet 2005   1,017835 

Pr(>|t|)   0,05701 

Korruption – 0,943384 – 0,953720 – 1,028897 

Pr(>|t|) 0,02475 * 0,02453 * 0,01889 * 

Utbildning 0,728088 0,675296 0,624891 

Pr(>|t|) 0,00175 ** 0,00331 ** 0,00657 ** 

Justerat R2 0,512 0,511 0,511 

F-värde 20,93 20,83 20,86 

P-värde 3.706e-16 4.273e-16 4.089e-16 

Antal observationer 115 115 115 
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Signifikanskoder: ***= 0,001, **=0,01, *=0,05  

 

Variabeln ekonomisk frihet 1997, 2001 och 2005 har ingen signifikans på 95 % 

konfidensintervall. Studeras korrelationsmatrisen i bilagan så kan det ge en möjlig förklaring 

om varför ekonomisk frihet inte är statistisk signifikant. Ekonomisk frihet och BNP är starkt 

förknippade med varandra. Det är därför möjligt att effekten av ekonomisk frihet speglas i 

variabeln BNP per capita. I och med att variabeln ej ger signifikans i analysen på 95 % 

konfidensintervall så motiveras det enligt ovan att variabeln tas bort ur övriga modeller. 

 

Beroende variabel: CO2 per capita, ton (2010)  

Oberoende variabler Estimat 4 Estimat 5 Estimat 6 

Konstant 2,733663 2,076573 4,767930 

Pr(>|t|) 0,08703 0,18340 0,000157 *** 

BNP per capita 0,715217 0,615494 0,777363 

Pr(>|t|) 3.65e-08 *** 8.12e-08 *** 7.84e-14 *** 

BNP per capita i kvadrat – 0,009549 – 0,008841 – 0,011062 

Pr(>|t|) 3.18e-06 *** 1.09e-05 *** 9.07e-09 *** 

Demokrati – 0,587923 – 0,777834 – 0,789952 

Pr(>|t|) 0,01873 * 0,00069 *** 0,000788 *** 

Korruption – 0,693955   

Pr(>|t|) 0,08548   

Utbildning 0,662437 0,612364  

Pr(>|t|) 0,00434 ** 0,00825 **  

Justerat R2 0,499 0,490 0,461 

F-värde 23,71 28,36 33,52 

P-värde 4.602e-16 3.418e-16 1.679e-15 

Antal observationer 115 115 115 

Signifikanskoder: ***= 0,001, **=0,01, *=0,05  

 

 

Som nämnt ovan har ekonomisk frihet och BNP hög korrelation med varandra. Det kan tänkas 

att den effekt som ekonomisk frihet har på koldioxidutsläpp vägs in i variabeln BNP per 

capita. Det vill säga att ekonomisk frihet ökar inkomsten på lång sikt som i sin tur sänker 

koldioxidutsläppen. Om man jämför de olika koefficienterna för BNP per capita i de olika 

modellerna så ser man att koefficienten ökar markant om man tar bort ekonomisk frihet ur 

regressionen. Detta ger stöd för att effekten av ekonomisk frihet fångas upp av inkomsten. 
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Därför kan man förkasta variabeln enligt sedvanlig hypotesprövning men inte utesluta att den 

ekonomiska friheten de facto spelar roll. BNP per capita, BNP per capita i kvadrat och 

demokrati visar signifikans.  

 

Ekvationen är ett polynom och vändpunkten kan lösas genom att lösa den partiella derivatan 

för följande funktion 

𝐶𝑂2𝑝𝑐 = 𝛽0 + β1BNP𝑝𝑐 + β2(BNP𝑝𝑐)
2

+ 𝛽3Demokrati 

 

Enligt analysen ser funktionen ut enligt följande:        

 

𝐶𝑂2𝑝𝑐 = 4,384121 + 0,760148 × BNP𝑝𝑐–  0,010846 × (BNP𝑝𝑐)
2

–  0,713188 × Demokrati 

 

 
Figur 4: 3D-grafer av funktionskurvan 

 
 

3D-graferna ovan visar den funktion som analysen ger bestående av de två variablerna som 

har signifikans samt den beroende variabeln och konstanten. 3D-grafen visar att funktionen 

har formen av en parabolisk cylinder. Funktionen har samma inkomstvändpunkt (BNP per 

capita = 36,2666) för olika värden för demokrati. Vändpunkten för CO2 per capita kan därför 
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ses som en linjär ekvation eller en vektor som går längs vändpunkterna för samtliga värden 

för demokrati (1-10) i det tredimensionella rummet. 

 

𝜕𝐶𝑂2𝑝𝑐

𝜕BNP𝑝𝑐
= 0 ⇒ 0 = 0,760148 – 0,010846 × 2 × (BNP𝑝𝑐) 

⇔ 

BNP𝑝𝑐 = 36,2666 

 

Funktionen har i sig inget globalt eller lokalt minimum eller maximum. Detta då det saknas 

punkter för CO2 per capita ’ = 0. Man kan dock se att CO2 per capita antar sitt högsta värde 

då demokrati = 1 genom att sätta in värdet för demokrati i funktionen. Man kan sedan se 

förändringar i demokrati som linjära i det tvådimensionella planet där demokrati är en 

koordinat och CO2 per capita är den andra. 

 

Figur 5: Inkomstvändpunkter för olika värden av demokrati samt konturkurva 

 

 

Figuren ovan (t.v.) visar inkomstvändpunkterna för samtliga värden av demokrati och hur det 

påverkar koldioxidutsläppen. Det som kan utläsas av funktionen är hur mycket 

koldioxidutsläpp ett land har vid inkomstvändpunkten beroende på graden demokrati i landet. 

Inkomstvändpunkten förändras dock ej om demokratin ökar eller minskar i ett land. Detta 

visas i konturfiguren (t.h.) och är på grund av att derivatan av funktionen med hänsyn till 

demokratin är en konstant. 
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Vid en jämförelse av ovan redovisade resultat med liknande studier, exempelvis Carlsson och 

Lundström (2000) så återfinns inte exakt samma resultat. Carlsson och Lundströms studie har 

en liknande uppbyggnad och är därför praktisk att jämföra med. Båda studierna får signifikans 

för BNP per capita i kvadrat vilket innebär att enligt båda studierna kan miljökuznetskurvan 

appliceras inom ramarna för observationerna. Carlsson och Lundström får signifikans på 

variabeln ekonomisk frihet vilket inte denna studie får. Det kan bero på att i denna studie vägs 

samtliga underliggande faktorer till ekonomisk frihet in i en och samma variabel. Carlsson 

och Lundström delar upp variabeln i fyra delar och analyserar varje del för sig och ser vad det 

har för påverkan på koldioxidutsläppen. Denna uppsats får signifikans på variabeln demokrati 

medan Carlsson och Lundström inte får det. Detta kan bero på att de också delar upp 

variabeln i icke-demokratier och demokratier.  

 

4.5 Diskussion 

Regressionsanalysen visar tydligt att det finns signifikans mellan koldioxidutsläpp och BNP 

per capita och demokrati. Konstanten är 4,384121. Koefficienten för BNP per capita är 

0,760148 och för BNP per capita i kvadrat -0,010846. Koefficienten för demokrati är -

0,713188 vilket innebär att om demokratin ökar i ett land (med en gradering enligt skalan 1-

10) så minskar koldioxidutsläppen med ca 0,713 ton CO2 per capita.  

 

Analysen visar även signifikans för variabeln BNP per capita i kvadrat. Detta innebär att det 

existerar en vändpunkt för koldioxidutsläpp. En inverterad U-kurva är därför applicerbar på 

observationerna. Analysen visar att vändpunkten då koldioxidutsläpp är avtagande är ca 

$36 266. 

 

Förändringar i graden av demokrati och ekonomisk frihet kan också ha indirekta effekter på 

koldioxidutsläpp genom förändringar på inkomsten. För att kunna dra slutsatser av den totala 

effekten av frihetsgraden på koldioxidutsläpp så behövs mer information om relationen 

mellan koldioxidutsläpp och demokrati samt ekonomisk frihet. 

 

Vad gäller BNP så har länder med högre BNP per capita lägre koldioxidutsläpp per BNP (se 

diagram i bilaga). Detta kan försvaras av att rikare länder har miljövänligare och/eller 

effektivare (i bemärkningen att mindre resurser krävs) teknologi. Om man jämför 

korrelationen mellan kontrollvariabeln och variablerna för BNP per capita och BNP per capita 

i kvadrat samt koldioxidutsläpp per capita så ser vi att korrelationen är positiv mellan samtliga 
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nämnda variabler (se bilaga korrelationsmatris). Detta medför att huvudsammanbandet 

närmar sig noll vid införandet av kontrollvariabeln. Tar man bort kontrollvariabeln så blir 

estimaten starkare för demokrati och BNP per capita. 

 

Demokratin visar signifikans som sagt. Det innebär då att ett politiskt system där 

medborgarna kan göra sin röst hörd och att efterfrågan på miljökvalitet efterföljs är en viktig 

del i teorin om miljökuznetskurvan. Enligt teorin om medianväljarteoremet och politiskt 

deltagande så kan det existera en vändpunkt i demokratin då medianväljarens inkomst sjunker 

när politiskt deltagande ökar. I denna studie existerar ingen sådan variabel för att fånga upp 

den effekten utan värdet är konstant för samtliga värden av demokrati. 

 

Enligt teorin så finns det mycket som tyder på att ekonomisk frihet har en koppling till 

koldioxidutsläppen. En möjlig förklaring till varför det inte finns någon signifikans i analysen 

kan vara att effekten av ekonomisk frihet speglas i variabeln BNP per capita. Det skulle då 

innebära att ekonomisk frihet leder på sikt till ökad BNP per capita som i sin tur minskar 

koldioxidutsläppen. Detta stöds av Julian Simons teori om att ekonomisk frihet möjliggör 

innovationer för samhället som i sin tur ökar tillväxten. En annan förklaring kan vara att man 

som Carlsson och Lundström (2000) behöver dela upp ekonomiska frihet i olika delar och 

analysera var för sig. En annan möjlig förklaring kan vara observationsåren. Flera olika 

observationsår har visserligen testats men det är möjligt att det finns en signifikans om man 

testar för ekonomisk frihet längre bak i tiden än 1997. Sambandet mellan inkomst och 

ekonomisk frihet blir dock starkare för varje närmre år man analyserar ekonomisk frihet för. 

Enligt korrelationsmatrisen i bilagan ser man tydligt att korrelationen är starkare år 2005 än år 

1997. Korrelationen går från 0,44 till 0,55 mellan dessa år. Även korrelationen för CO2 per 

capita och ekonomisk frihet för de olika åren har samma beteende. Korrelationen mellan de 

två variablerna är 0,24 år 1997 och 0,32 år 2005. Det vill säga att skulle ekonomisk frihet ha 

signifikans så skulle ett senare år ha en högre koefficient än ett tidigare år. Ytterligare en 

möjlig förklaring till varför ekonomisk frihet inte visar signifikans kan vara att som Carlsson 

och Lundström nämner så har variabeln olika effekter på koldioxidutsläpp. För 

höginkomstländer så har ekonomisk frihet en positiv effekt medan för låginkomstländer så 

finns det en negativ effekt. 
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4.6 Eventuella ekonometriska problem 

Enligt Simone Borghesi (1999) finns det flera bevis på att ett samband som 

miljökuznetskurvan har inte skulle existera. För att generera miljökuznetskurvan så har man i 

de flesta studier använt tvärsnittsdata på grund av att det saknas data tillräckligt långt bak i 

tiden för att kunna göra en tidsserieanalys. Denna metod kan vara missvisande eftersom 

miljöförstöring generellt ökar i utvecklingsländer och minskar i industrialiserade länder. Det 

kan därför vara så att miljökuznetskurvan reflekterar kontrasten mellan två olika trender 

snarare än att beskriva vad som händer med ett samhälle över tid enligt Simone Borghesi 

(1999). I de studier som har gjorts med tidsserieanalys och observerat enstaka samhällen har 

man i somliga fall inte hittat något empiriskt bevis för att det skulle föreligga ett samband som 

miljökuznetskurvan har. Enligt Carlsson och Lundström har ekonomisk frihet olika effekter 

på hög- och låginkomstländer. Då denna uppsats ej analyserar segmenten separat utan som 

helhet kan det uppstå ekonometriska problem i regressionen som innebär att ekonomisk frihet 

ej ger signifikans då effekterna av de olika inkomsterna tar ut varandra. 
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5 Slutsats 

Syftet med uppsatsen är att besvara om miljökuznetskurvan påverkas olika av ekonomisk 

frihet än av demokrati. Enligt resultaten från regressionsanalysen visar det, först och främst att 

det existerar ett samband likt miljökuznetskurvan, samt att demokratin har en signifikant roll 

på koldioxidutsläpp. Ju mer demokratiskt ett land är desto lägre koldioxidutsläpp per capita 

har landet. Vändpunkten, då koldioxidutsläppen börjar avta, sker vid en lägre nivå av BNP per 

capita för mer demokratiska länder. Resultaten visar tydligt att demokratiska länder är 

miljövänligare när det gäller just koldioxid. Det känns väldigt frestande att dra slutsatsen att 

om ett land ökar i graden av demokrati desto miljövänligare blir det till en följd av 

demokratiseringsprocessen. Dock kan det vara en förhastad slutsats då resultatet inte säger 

någonting om demokratiseringsprocessen utan enbart om den faktiska världsbild som rådde 

under observationsåret. Ekonomisk frihet har ingen signifikans för koldioxidutsläppen per 

capita. Detta gäller för samtliga år för ekonomisk frihet som testats. Resultatet bär emot den 

teorin om förhållandet mellan ekonomisk frihet och koldioxidutsläpp som presenteras i 

teoridelen men skulle kunna förklaras av att ekonomisk frihet ökar inkomsten på lång sikt 

som i sin tur påverkar koldioxidutsläppen. Då fångas alltså effekten upp av BNP. Ytterliggare 

en möjlig förklaring är att ekonomisk frihet har olika effekter på hög- och låginkomstländer. 

Då denna uppsats ej analyserar segmenten separat utan som helhet kan det uppstå 

ekonometriska problem i regressionen som innebär att ekonomisk frihet ej ger signifikans. 

Därför kan man inte utesluta att den ekonomiska friheten de facto spelar roll för mängden 

koldioxidutsläpp per capita.  

 
Förslag på vidare forskning är att utföra en tidsserieanalys för att få en klarare bild av hur 

miljökuznetskurvan utvecklas individuellt för varje land. Problemet i dagsläget med 

miljökuznetskurvan är att en sådan studie kan vara svår att utföra på grund av brist på data. 

Att mäta koldioxidutsläpp är enklare sagt än gjort och är inget som har gjorts under så lång 

tid. Det är först på senare decennium man har utfört mätningar. Många länder har dessutom 

inte data för mer än ett par år tillbaka. Men inom en snar framtid kommer man ha data för en 

tillräckligt lång tidsspann för att utföra en gedigen tidsserieanalys.  

 

Det kan även vara intressant att analysera ifall det existerar en vändpunkt för demokrati. I 

enlighet om medianväljarteoremet och politiskt deltagande så sjunker medianväljarens 

inkomst när politikiskt deltagande ökar. För att fånga den effekten skulle man behöva 

analysera en kvadrerad variabel för demokrati.  
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7 Bilagor 

 

Tabell 6 Observationsländer 

Albanien Filippinerna Kuwait Schweiz Zambia 

Algeriet Finland Lettland Senegal Zimbabwe 

Angola Frankrike Libanon Serbien Österrike 

Argentina Gabon Libyen Singapore 

 Armenien Georgien Litauen Slovakien 

Australien Ghana Makedonien Slovenien 

Azerbajdzjan Grekland Malaysia Spanien 

Bahrain Guatemala Malta Sri Lanka 

Bangladesh Haiti Marocko Storbritannien 

 Belgien Honduras Mexiko Sverige 

 Benin Hong Kong Mocambique Sydafrika 

Bolivia Indien Mongoliet Sydkorea 

 Bosnien och Hercegovina Indonesien Nederländerna Syrien 

 Botswana Iran Nepal Tadzjikistan 

 Brasilien Irland Nicaragua Thailand 

 Bulgarien Island Nigeria Tjeckien 

Chile Israel Norge Togo 

 Colombia Italien Nya Zeeland Trinidad och Tobago 

 Costa Rica Jamaica Oman Tunisien 

 Cypern Jemen Pakistan Turkiet 

Danmark Jordan Panama Turkmenistan 

 Dem Rep Kongo Kamerun Paraguay Ukraina 

 Dominikanska Republiken Kanada Peru Ungern 

Ecuador Kazakstan Polen Uruguay 

 Egypten Kenya Portugal Uzbekistan 

 El Salvador Kirgizistan Rumänien Venezuela 

 Estland Kroatien Ryssland Vietnam 

Etiopien Kuba Saudiarabien Vitryssland 
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Tabell 7 15 högsta respektive lägsta värden för demokrati och ekonomisk frihet 

Demokrati 
 

Ekonomisk frihet 2005 

Norge 9.80 

 

Hong Kong 8.95 

Island 9.65 

 

Singapore 8.86 

Danmark 9.52 

 

Nya Zeeland 8.23 

Sverige 9.50 

 

Irland 8.08 

Nya Zeeland 9.26 

 

Schweiz 7.93 

Australien 9.22 

 

Storbritannien 7.92 

Finland 9.19 

 

Australien 7.9 

Schweiz 9.09 

 

Chile 7.78 

Kanada 9.08 

 

Island 7.66 

Nederländerna 8.99 

 

Kanada 7.58 

Irland 8.79 

 

Danmark 7.53 

Österrike 8.49 

 

Estland 7.52 

Tyskland 8.38 

 

Nederländerna 7.29 

Malta 8.28 

 

Cypern 7.19 

Tjeckien 8.19 

 

El Salvador 7.15 

     Oman 2.86 

 

Togo 4.82 

Tunisien 2.79 

 

Vietnam 4.81 

Jemen 2.64 

 

Turkmenistan 4.76 

Zimbabwe 2.64 

 

Bangladesh 4.75 

Förenade Arabemiraten 2.52 

 

Vitryssland 4.67 

Tadzjikistan 2.51 

 

Syrien 4.63 

Syrien 2.31 

 

Uzbekistan 4.58 

Eritrea 2.31 

 

Venezuela 4.52 

Dem Rep Kongo 2.15 

 

Serbien 4.35 

Iran 1.94 

 

Kuba 3.55 

Libyen 1.94 

 

Zimbabwe 3.52 

Saudiarabien 1.84 

 

Dem Rep Kongo 3.4 

Uzbekistan 1.74 

 

Libyen 3.28 

Turkmenistan 1.72 

 

Angola 2.37 

Nordkorea 1.08 

 

Nordkorea 0.8 
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Figur 6  Miljökuznetskurvor för flera år1 

 

  

                                                 
1 Outliers har hittas och exkluderats från kurvorna. Dessa är Tyskland, Japan, USA och Förenade Arabemiraten. 
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Figur 7: CO2 per BNP i relation till BNP per capita 

 

 

 

 


