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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att undersöka olika faktorer som kan ha en inverkan på länders 

reducering av miljöförstöring samt ekologiska fotavtryck. Teorier av forskare som bl.a. 

Ronald Inglehart och Christian Welzel har använts för att kunna förstå de resultat som 

analysen ger. Studien kommer fram till att välstånd mätt i BNP per capita, mänsklig egenmakt 

och postmaterialistiska värderingar har en statistisk signifikant påverkan på länders 

reducering av miljöförstöring. Välstånd och pressfrihet visar sig ha en signifikant påverkan på 

länders ekologiska fotavtryck. Uppsatsen kommer fram till att länder genom ökat välstånd 

tenderar att divergera sin produktion till länder där det är billigare att producera vilket gör att 

kvaliteten på miljön i hemlandet kan förbättras medan det ekologiska fotavtrycket på andra 

länder ökar. Postmaterialistiska värderingar ger en ökad oro för negativ miljöpåverkan men 

länder som karaktäriseras av dessa värderingar tenderar samtidigt att ha ett högt ekologiskt 

fotavtryck p.g.a. deras ohållbara konsumtionsmönster.  

 

Nyckelord: Hållbarhet, miljöförstöring, ekologiskt fotavtryck, välstånd, postmaterialistiska 

värderingar, demokrati 
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1 Inledning 

Människans belastning på jorden har sedan hela 40 år tillbaka överskridit den övre gränsen för 

vad vår planet klarar av att producera eftersom vi exempelvis hugger ner skog och fiskar 

snabbare än vad naturen hinner återproducera dessa förnödenheter. Den tekniska utvecklingen 

kan göra att råvarorna och energin utvinns effektivare med hänsyn till miljön men den kan 

också skapa trade-offs, genom att jordbruket istället för att skördas för hand, utvinns av 

maskiner som släpper ut fossila bränslen (World Wildlife Foundation, 2014: 32). Definitionen 

av hållbar utveckling lanserades redan 1987 av FN i Brundtlandrapporten: En utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 

tillfredsställa sina behov. Begreppet hållbar utveckling innehåller idag tre dimensioner: 

ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet (FN, 1987). Dessa tre förväntas gå hand i hand 

men där den ekonomiska tillväxten har uppfattats som ett problem. Det är därmed intressant 

att ta reda på vilka faktorer, som t.ex. utbildningsnivå och pressfrihet hos länder som 

eventuellt kan reducera denna skadliga miljöpåverkan med utgångspunkt från länders BNP 

(bruttonationalprodukt). Det finns troligtvis ett antal specifika faktorer som har ett samband 

med ett gott miljöbeteende hos länder vilket denna studie avser undersöka.   

1.1 Problemformulering 

Problemformuleringen utgår ifrån en omfattande och kontrasterande forskning om vilka 

faktorer som eventuellt leder till att länder reducerar skadlig miljöpåverkan samt bedriver en 

hållbar utveckling. Enligt Ronald Inglehart och Christian Welzel (2010) är det troligare att 

rika länder är demokratier och Seymour M. Lipset (1959) upptäckte hur ekonomisk 

utveckling leder till sociokulturella förändringar som i sin tur formar mänskliga handlingar. 

Modernisering är inte en linjär process med samma riktning utan kan påverkas av enskilda 

politiska aktörer. Industrialiseringen leder bl.a. till byråkratisering, sekularisering samt en 

växling från traditionella till mer rationella och slutligen postmaterialistiska värderingar 

(Inglehart & Welzel, 2010: 551f).  

Det pågår just nu en viktig debatt kring hållbarhet och dess relation till mänsklig utveckling. 

Vissa hävdar att de mest teknologiskt utvecklade samhällena förstör miljön ju mer dessa 

utvecklas och att mänskligheten måste få ett slut på denna destruktiva och ohållbara process 

(Homer-Dixon, 2000; Meadows et al. 1972; Meadows, Randers & Meadows, 2004; Wright, 

2004; Diamond, 2005; Tainter, 2007; Moran et al. 2008). 

Mer optimistiska debattörer menar istället att den mänskliga egenmaktsprocessen i sig är 

lösningen då den innefattar förmågan som krävs för att lösa de hot som finns mot miljön och 

hållbarhetsutmaningen (Ridley, 2010; Simon, 1996; Goklany, 2007; Ponting, 2007; McAnany 

& Yoffee, 2010). Optimisterna erkänner att den teknologiska utvecklingen har ökat 

miljöförstöringen till en nivå som hotar civilisationens hållbarhet men att utvecklingen 

samtidigt bär den tekniska know-how som är nödvändig för att vi ska kunna producera samt 

konsumera på ett mer miljövänligt sätt. Statsvetaren Christian Welzel hävdar att mänsklig 
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egenmakt (Human Empowerment), kan utgöra lösningen för framtidens hållbara utveckling 

(Welzel, 2013: 377). 

Mycket av den växande bevismängden som empirisk forskning framlagt tyder på att 

miljöförstöring och klimatförändringarna utgör en direkt utmaning för ekonomisk välfärd, 

global och nationell säkerhet, politisk legitimitet och stabilitet samt människors hälsa och 

välbefinnande. Ekonomisk utveckling, ökande befolkningsmängder och livsstilsförändringar 

kommer att öka dessa utmaningar de kommande decennierna (Fiorino, 2011: 3).  

Förenta nationerna kommer att hålla en avgörande klimatkonferens i Paris 2015 (COP21) där 

målsättningen är ett bindande globalt klimatavtal. I den vetenskapliga artikeln The limits of 

climate change agreements: from past to present (2014) diskuterar författaren Chandra Lal 

Pandey kring tidigare miljökonferensers misslyckanden att hejda klimatförändringarna. Fyra 

avtal (Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar [UNFCCC], Kyoto, 

Köpenhamn och Doha) har utarbetats i processen mot utvecklandet av en gemensam 

internationell klimatförändringspolitik. Internationella klimatförhandlingar har avlöst 

varandra sedan FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992. De globala 

växthusgasutsläppen har dock ökat med en tredjedel sedan Riokonferensen först hölls (Ibid: 

376).    

Martin Andersson & Christer Gunnarsson menar att det finns ett problem i att debatten om 

hållbar utveckling verkar vilja förneka U-länderna deras framtida ekonomiska tillväxt p.g.a. 

av att alla länder enligt det förhärskande synsättet måste producera och konsumera mindre. 

Andersson & Gunnarsson hävdar att det snarare är fattigdom än ekonomisk tillväxt som är det 

största miljöhotet. I boken Hållbarhetsmyten: varför ekonomisk tillväxt inte är problemet 

(2011) analyserar författarna kritiskt det ekologiska hållbarhetsbegreppets ursprung och hur 

detta synsätt kommit att få en avgörande roll i debatten. Det är viktigt att påpeka att hållbar 

utveckling är ett populärt men dynamiskt begrepp som innehåller ett flertal dimensioner samt 

tolkningar. Ett samhälle utan ekonomisk tillväxt är otänkbart och kan i sådana fall inte 

utvecklas eftersom det inte produceras något överskott (Andersson & Gunnarsson, 2011: 

16ff). 

Tidigare forskning har funnit olika förklaringsfaktorer till att länder kan reducera 

miljöförstöring, vilket blir vårt inomvetenskapliga problem. Vårt utomvetenskapliga problem 

kan relateras till hållbarhet mer generellt och hur skadlig miljöpåverkan kan påverka 

människor på olika sätt världen över. Trots att det inomvetenskapliga problemet framhävs 

tydligast i den tidigare forskningen så bör ämnet intressera alla läsare eftersom hållbarhet och 

värnandet av naturen mer generellt är något som de facto påverkar människor i deras vardag. I 

slutändan är det världens politiska ledare som innehar makten som krävs för att reducera 

skadlig miljöpåverkan och dessa ledare får sin makt genom folket, därmed bör ni som läsare 

intressera er i frågor som rör miljön och försöka påverka politiken. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på om ett antal faktorer som kan härledas till 

modernisering och demokrati kan förklara länders reducering av miljöförstöring samt 

ekologiska fotavtryck. Forskning kring politiska och samhälleliga påverkansfaktorers 

inverkan på miljöområdet är oerhört viktigt att studera, framförallt nu när resultatet av 

människans miljöpåverkan blir allt påtagligare genom klimatförändringarna. Empiriska 

studier kan även utgöra underlag för politiskt beslutsfattande kring miljöarbete. Det är viktigt 
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att undersöka om det existerar sociopolitiska och socioekonomiska faktorer som på ett 

övergripande sätt kan bidra till att reducera miljöförstöring och minska det ekologiska 

fotavtrycket. Det kan vara av stor betydelse för miljöarbetet i utvecklingsländer som håller på 

att utvecklas ekonomiskt och demokratiseras, om det går att finna statistiska samband som 

dessa länder kan prioritera för att reducera miljöförstöringen. Idag finns det fler demokratier i 

världen än någonsin tidigare, vilket gör det viktigt att försöka undersöka möjliga samband 

mellan demokrati och miljöförstöring samt demokrati och ekologiskt fotavtryck. 

Det finns därmed ett mer generellt övergripande syfte vilket är att genom denna forskning 

bidra med information samt söka förändra vår omgivning till fördel för vår planets hållbara 

utveckling. De faktorer vi valt att pröva gentemot våra miljövariabler är följande: Välstånd, 

postmaterialistiska värderingar, utbildningsnivå, mänsklig egenmakt, pressfrihet, antal år 

som demokrati samt andelen kvinnor i parlament. För att förenkla våra frågeställningar har vi 

valt att dela in sex av sju påverkansfaktorer i två grupper: sociopolitiska (år av demokrati, 

pressfrihet, andelen kvinnor i parlamentet) och socioekonomiska (välstånd, utbildningsnivå, 

postmaterialistiska värderingar). Mänsklig egenmakt ingår inte i någon av grupperna eftersom 

den innefattar många av de övriga påverkansfaktorerna. Dessa variabler presenteras och 

motiveras sedan mer utförligt. Anledningen till att vi avser mäta både miljöförstöringen och 

det ekologiska fotavtrycket är för att ett land eventuellt kan bedriva en hållbar utveckling på 

hemmaplan samtidigt som landet har handel med andra länder som producerar varorna och 

därmed förorenar sitt land.   

De centrala frågeställningar som vi avser besvara är: 

Kan sociopolitiska och socioekonomiska faktorer samt mänsklig egenmakt, i statistisk mening, 

förklara länders reducering av miljöförstöring? 

Kan sociopolitiska och socioekonomiska faktorer, i statistisk mening, förklara länders 

ekologiska fotavtryck? 

1.3 Disposition 

För att på lämpligast sätt besvara våra frågeställningar med utgångspunkt från vår 

problemformulering har vi valt att disponera uppsatsen på följande vis. I kapitel ett 

presenterar vi först vår motivering av påverkansfaktorer och avgränsning. Vi redovisar sedan 

vår valda metod samt det urval och material vi avser använda oss av. I kapitel två presenterar 

vi ett antal teorier som vi har som utgångspunkt i studien. I kapitel tre presenterar vi tidigare 

forskning och våra hypoteser. I kapitel fyra utför vi själva analysen. Efter analysen följer ett 

resultatkapitel där vi förklarar de samband vi funnit med utgångspunkt från uppsatsens teorier, 

tidigare forskning samt hypoteser som vi presenterat. Sedan följer ett slutsatskapitel som 

sammanfattar vad vi kommit fram till mer generellt samt bidragit med till framtida forskning. 

Avslutningsvis presenterar vi ett kapitel med framtida forskningsförslag.     
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                            1.4 Motivering av påverkansfaktorer och avgränsning                                   
De flesta moderniseringsteoretiker är överens om att fortsatt utveckling och modernisering 

mycket möjligt kan utgöra lösningen på många miljöproblem snarare än att förvärra dessa. Ett 

huvudantagande är att globala miljöproblem kan lösas genom existerande sociala, politiska 

och ekonomiska institutioner (York, Rosa & Dietz, 2003: 285). I tidigare forskning har många 

av de ovannämnda oberoende variablerna främst använts för att undersöka eventuella 

samband med antingen en eller ett fåtal miljöindikatorer som beroende variabler. 
Det pågår en debatt mellan forskare, både teoretiskt och empiriskt, om huruvida demokrati 

verkligen har någon effekt på reducering av miljöförstöring. Trots att detta är ett uppenbart 

och viktigt problem finns det relativt lite och blandad empirisk forskning på området, 

framförallt vad gäller statistiska analyser på nationsnivå som inbegriper många länder. Andra 

möjliga påverkansfaktorer som det krävs mer forskning kring är militära konflikter och 

frihandel (Li & Reuveny, 2006: 935ff). Tidigare forskning har i mindre utsträckning fokuserat 

på effekten av demokrati och hållbarhet på makronivå (Myint & Lambert, 2014: 3). 

Det finns en mängd möjliga påverkansfaktorer som kan förklara ett lands reducering av 

miljöförstöring. Möjliga faktorer som brukar nämnas är: nivå av utveckling och ekonomisk 

struktur, politiska institutioner, teknik- och forskningsmöjligheter, civilsamhällets karaktär, 

naturtillgångar samt internationella åtaganden (Fiorino, 2011: 368). Regeringsstorlek, 

korruptionsnivå och inkomstfördelning har även framhävts som möjliga påverkansfaktorer 

(Winslow, 2005: 771). Flera studier har redan visat att sociala rörelser (NSM:s) och icke-

statliga organisationer (NGO:s) är pådrivande nyckelfaktorer som kan påverka den 

industriella sektorn samt förmå regeringar att agera kring vissa miljöproblem (Mol, 1995; 

Sonnenfeld 1998; Mol & Sonnenfeld, 2000; Spaargaren et al. 2000). 

Staten i sig utgör ett viktigt verktyg för politisk styrning av miljöarbete. Samtidigt sträcker sig 

många miljöproblem bortom nationsgränserna. De flesta stater samarbetar även med varandra 

genom internationella åtaganden och avtal för att lösa olika miljöproblem (Duit, 2005: 1). Det 

är också möjligt att på ett övergripande sätt utvärdera och mäta staters miljöarbete samt olika 

grad av sociopolitiska och socioekonomiska faktorer. Det är alltså stater som är det centrala 

studieobjektet i detta arbete. Det är många tidigare studier som har undersökt sambandet 

mellan demokrati och miljöarbete genom att använda ett demokrati-index. Många av dessa 

studier har inte lyckats urskilja exakt vilken av demokrati-indexets variabler som påverkar 

olika miljöindikatorer mest. I denna studie ingår totalt sju påverkansfaktorer som är 

sammankopplade med modernisering och demokrati.  

Med tanke på att detta är en studentuppsats med begränsat omfång, samt att vår ambition är 

att kunna redogöra och diskutera kring våra valda påverkansfaktorer på ett fullödigt sätt, har 

vi valt att begränsa oss till följande sju: välstånd, år av demokrati, pressfrihet, utbildningsnivå, 

andelen kvinnor i parlament, postmaterialistiska värderingar samt mänsklig egenmakt. Dessa 

sju påverkansfaktorer har i väldigt liten utsträckning prövats gentemot ett miljöindex som på 

ett övergripande sätt kan förklara länders heltäckande miljöarbete. Dessa påverkansfaktorer är 

viktiga demokratiska grundfundament som kan förklara huruvida modernisering och 

demokratisering av fler U-länder i världen är förenligt med hållbarhet. Framväxten av fler 

demokratier i världen kommer till största sannolikhet innebära ett större tryck på miljön. Det 

är därför viktigt att studera om det finns några inneboende faktorer i demokratin som kan 

förklara sambanden mellan reducering av miljöförstöring och eventuell inverkan på det 
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ekologiska fotavtrycket. Vi har inte funnit någon tidigare studie som har inkluderat exakt 

samma påverkansfaktorer på både reducering av miljöförstöring och det ekologiskt 

fotavtrycket. När vi efter bästa förmåga granskat tidigare forskning har det visat sig existera 

förvånansvärt lite forskning kring antal år av demokrati och reducering av miljöförstöring. Vi 

har inte heller hittat någon forskning som undersökt om det existerar ett eventuellt samband 

mellan antal år av demokrati och ekologiskt fotavtryck. Det existerar även väldigt lite 

forskning kring eventuella samband mellan många av de valda påverkansfaktorerna och det 

ekologiska fotavtrycket. Mänsklig egenmakt är en ny spännande teori som vi önskar pröva. 

Denna teori har än så länge inte genererat så många empiriska forskningsbidrag. 

 

1.5 Metod 

För att kunna besvara vår frågeställning genomför vi en kvantitativ dataanalys som vi anser är 

mest tillämpbart då vi avser mäta hur fenomenen förhåller sig till varandra. Varje variabel 

representerar ett visst begrepp som har operationaliserats av forskare med de definitioner som 

dessa använt sig av. Enligt Bryman så används indikatorer för att mäta begrepp som är 

abstrakta och därmed innefattar olika betydelser. Ju fler indikatorer som använts, förutsatt att 

de är korrelerade, så ökar tillförlitligheten i begreppet då det minskar risken för skevheter i 

mätningen (Bryman, 2008: 156ff).  

Vi kommer att använda oss av regressionsanalyser i statistikprogrammet SPSS för att kunna 

studera relationerna mellan våra intervallskalor (Bryman, 2008: 327). Genom att vi använder 

oss av datasetet Quality of Government Institute med dess variabler så kan också andra göra 

om vår analys med samma medel vilket ger denna studie hög replikerbarhet. Replikerbarheten 

är viktig för studiens validitet då analysen inte skall vara beroende av den forskare som utför 

den. Vi kan relatera till vad Bryman kallar kausalitet som betyder att kvantitativa forskare 

gärna vill förklara varför något är som det är och inte så mycket hur det är så. Här ingår även 

att tänka i termer av oberoende och beroende variabler som speglar en tes om företeelsers 

orsak-verkan (Bryman, 2008: 168f). Eftersom de variabler vi använder oss av innehåller 

majoriteten av världens länder, förutom en variabel, så ger det denna studie hög reliabilitet då 

sambanden inte påverkas av tillfälliga betingelser.  

Validiteten bedömer hur väl de slutsatser som en studie genererar hänger ihop eller ej. Denna 

studies mätningsvaliditet är beroende av hur väl variablerna som vi använder oss av är 

operationaliserade av de forskare som skapat dem. Den interna validiteten är extra viktig här 

då vi måste vara uppmärksamma på om variabeln X verkligen orsakar Y eller om det kan vara 

en annan men relaterad variabel som påverkar sambandet (Bryman, 2008: 50f). 
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En tabell med samtliga oberoende och beroende variabler listade ser ut såhär: 

Tabell 1: Samtliga oberoende och beroende variabler                  

Oberoende variabler Beroende variabler 

Välstånd Reducering av miljöförstöring 

Antal år som demokrati  Ekologiskt fotavtryck 

Utbildningsnivå  

Postmaterialistiska värderingar  

Andel kvinnor i parlamentet  

Pressfrihet  

Mänsklig egenmakt  

 

1.6 Urval och material 

De sju oberoende variablerna - våra hypotetiska förklaringsfaktorer - samt länders ekologiska 

fotavtryck och reducering av miljöförstöring operationaliseras genom användningen av de 

data som erbjuds i statistikprogrammet SPSS i Quality of Government Institute, Göteborgs 

Universitet (2015, 2013). Databasen har ett nästan totalt urval av länder, hålls uppdaterad 

kontinuerligt samt innehåller de variabler som avspeglar det vi avser undersöka.  

För att mäta ett lands BNP använder vi oss av UNESCOS index GDP per Capita (PPP) US 

Dollar, som finns att tillgå i QoG-institutets databas (2015) och mäter värdet av allt som 

produceras samt konsumeras i ett lands ekonomi, d.v.s. den totala köpkraften mätt i 

amerikanska dollar. Indexet finns i både tvärsnitt samt tidsserie och tvärsnittet som vi kommer 

använda oss av innehåller 177 länder. UNESCOS institut för statistik är väletablerat och kan 

anses som en trovärdig källa utan enskilda intressen. I SPSS logaritmerar vi variabeln enligt 

gängse metod.  

För att mäta postmaterialistiska värderingar använder vi oss av World Value Surveys 

Postmaterialism 12-item Index som QoG-institutet i Göteborg tillhandahåller i sitt standard 

dataset (2013). Detta postmaterialism-index är baserat på respondenternas tankar kring hur 

målsättningen bör vara för deras respektive länder de kommande tio åren. Detta index 

innehåller dock enbart 54 länder mellan åren 2004-2008 i tvärnsnittet. Följande frågor ställdes 

till respondenterna: Att människor har mer talan kring hur saker och ting förhåller sig på deras 

jobb och bostadsområden; Att människor ska få mer talan kring viktiga myndighetsbeslut; Att 

yttrandefriheten ska värnas; Utveckling mot ett mer opersonligt och humant samhälle; 

Utveckling mot ett samhälle där idéer värderas högre än pengar. Respondenterna kunde sedan 

välja mellan en gradering av svarsalternativ om de instämde eller ej. 

Human Empowerment Index är skapat av Christian Welzel och mäter huruvida 135 länders 

invånare innehar allt som karaktäriserar mänsklig egenmakt som förklaras i de olika kapitlen i 

boken Freedom rising: Human Empowerment and the Quest for Emancipation (2013). 

Indexet är mycket omfattande men det totala värde ett land erhåller är baserat på den samlade 

förmågan som en befolkning har intellektuellt, motivationsmässigt samt institutionellt. 

Indexet innehåller 140 länder men sträcker sig dock bara från 1995-2005 i tvärsnittet.  

För att ta reda på hur väl ett land tar hänsyn till miljön och sina invånares hälsa från 

exempelvis skadliga utsläpp använder vi oss av Esty et al. Environmental Performance Index 
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(2008) eftersom den innehåller relevanta indikatorer som t.ex. skogsavverkning, förnybara 

energikällor, luftföroreningar, överfiske samt tillgång till rent dricksvatten (Esty et al. 2008). 

Variabeln använder sig av 22 indikatorer vilket minskar risken för skevheter i sambanden 

samt har ett urval av totalt 132 länder. 

Variabeln Ecofootprint Total är skapat av Global Footprint Network (2014) och mäter hur 

stort biologiskt område av land eller vatten som behövs för att producera det som ett visst 

samhälle konsumerar. Förenklat så kan ett samhälle konsumera många varor som har 

tillverkats utomlands men samtidigt påverkas miljön i det andra landet istället för i hemlandet. 

Urvalet består av totalt 151 länder. Danmark och USA har erhållit höga värden avseende 

ekologiskt fotavtryck och ligger på ca 8.0 hektar/capita men allra högsta har rika 

oljeexporterande länder som t.ex. Qatar (10.51) erhållit (Welzel, 2013: 378). 

För att ta reda på graden av pressfrihet i ett land använder vi oss av variabeln Freedom of the 

Press, Score (2001-2012) som är skapad av organisationen Freedom House. Variabeln har ett 

stort urval av hela 193 länder och mäter tre dimensioner av pressfrihet: lagar och regleringar, 

politisk press och kontroll samt ekonomiska intressen. Indexets skala sträcker sig från 0 (mest 

fri) till 100 (minst fri). Skalan som mäter pressfrihet är omvänd och mäter därför graden av 

icke-pressfrihet vilket gör att länder som eventuellt kan karaktäriseras av hög pressfrihet som 

t.ex. Sverige erhåller låga värden (Freedom House, 2014). 

För att ta reda på hur stor andel kvinnor ett land har i sitt parlament används indexet Share of 

women (lower House) som är skapat av organisationen Inter-Parliamentary Union. Tvärsnittet 

innehåller 189 länder och informationen har hämtats direkt från ländernas parlament, den 1 

augusti 2014 (Inter-Parliamentary Union, 2014). Vad som är viktigt att ta i beaktning vid 

analysen är att resultatet kan skilja sig markant ifall urvalet av länder bara är demokratier till 

skillnad om även diktaturer inkluderas eftersom dessa generellt har låg jämställdhet. Vi har 

valt att ta med alla länder som finns att tillgå för att ha ett större urval. 

Variabeln Average Schooling years, Female and Men (25+) är skapat av Robert Barro & 

Jong-Wha Lee och mäter den generella utbildningsnivån för både män och kvinnor i ett urval 

av 143 länder från 1950-2010 i fem intervaller (Barro & Lee, 2013). 

Variabeln Lenght of episodes of element 10 mäter antal år av demokrati inom länder. Mikael 

Sandberg, professor i statsvetenskap vid Högskolan i Halmstad, hjälpte till att bearbeta Max 

Rånges (2015) data. Duration och episodes fanns inte från början i datasetet utan togs fram 

med en sekvensanalys. I Stata, ett konkurrerande statistikprogram till SPSS, kan man få fram 

sådana nya sekvensvariabler. 
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2 Teori 

2.1 Modernisering och postmodernisering 

Seymour M. Lipset (1959) genomförde den första studien om demokratins förutsättningar där 

ett större antal länder ingick. Lipset kom att bli en inflytelserik förgrundsgestalt av 

moderniseringsteorin. Han jämförde socioekonomiska förändringar mellan demokratiska och 

icke-demokratiska länder. Lipset använde kvantitativa indikatorer av ekonomisk utveckling 

såsom välstånd, industrialisering, utbildning och urbanisering. För att visa på sambandet 

mellan ekonomisk utveckling och demokrati i studien så jämfördes indikatorernas 

genomsnittliga värden mellan grupperna av länder som ingick i studien. Bland alla dessa 

indikatorer så uppvisade de europeiska och engelskspråkiga stabila demokratierna och de 

latinamerikanska stabila demokratierna, högre resultat än deras icke-demokratiska 

motsvarigheter. Den socioekonomiska utvecklingen var genomsnittligt sämre bland icke-

demokratier. Lipset var först med att etablera en möjlig korrelation och banade samtidigt väg 

för senare studier. De efterföljande studierna kunde uppvisa alltmer statistiskt invecklade 

tekniker, vilket också möjliggjorde jämförelser av ett större antal länder över tid (Helliwell, 

1994; Burkhart & Lewis-Beck, 1994; Przeworski & Limongi, 1997; Przeworski et al. 2000). 

De två förstnämnda studierna fann signifikanta statistiska bevis för sambandet mellan 

socioekonomisk utveckling och demokrati (Landman, 2008: 107f). 

Ronald Ingleharts bok Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and 

Political Change in 43 Societies (1997) var på många sätt banbrytande när den först 

publicerades. Inglehart menar att djupgående förändringar av massamhällets världssyn håller 

på att omstöpa ekonomin liksom det politiska och sociala livet. Han utforskade bl.a. hur dessa 

förändringar påverkar graden av ekonomisk tillväxt och framtidsutsikterna för de 

demokratiska institutionerna. Tidigare hade det varit svårare att analysera kopplingarna 

mellan attityder på individnivå och konsolideringen av demokratiska institutioner på 

samhällsnivå (Inglehart, 1997: 1). Inglehart hävdar att vissa riktningar av ekonomisk 

utveckling är mer sannolika än andra. När moderniseringen väl har inletts i ett land så 

kommer ett flertal förändringar mer sannolikt äga rum genom att exempelvis 

massmobilisering ökar och gamla könsroller uppluckras. Detta är det centrala påståendet inom 

moderniseringsteorin och har debatterats flitigt alltsedan Karl Marx först framlade idén. Bland 

de avancerade industrisamhällena har den allmänna riktningen av utveckling ändrats det 

senaste kvartseklet. Denna förändring är så pass fundamental att det är lämpligare att beskriva 

den som postmodernisering. Postmoderniseringen ersätter en världssyn som kommit att 

dominera industrialiserade samhällen sedan den industriella revolutionen. Grundläggande 

värderingar som inbegriper olika normer, arbete, religion, familj och sexuellt beteende har 

förändrats. Postmodernisering representerar ett senare stadie av moderniseringen (Inglehart, 

1997: 8). 

Modernisering är sammankopplat med industrialisering. När moderniseringen påbörjats 

tenderar den att sprida sig till en mängd olika livsaspekter såsom yrkesspecialisering, ökade 

utbildningsnivåer, urbanisering, ökad förväntad livslängd samt snabbar på ekonomisk tillväxt. 

Modernisering leder inte automatiskt till demokrati. Det är i ett längre perspektiv som sociala 

och kulturella förändringar sker. En hög nivå av BNP per capita skapar inte demokrati; om så 

vore fallet skulle Förenade Arabemiraten och Kuwait vara mönsterdemokratier men dessa 
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länder har samtidigt inte genomgått en moderniseringsprocess (Inglehart & Welzel, 2009: 

33ff).   

Inglehart understryker att förändring inte är linjärt. Den rör sig inte i en enda kontinuerlig 

riktning till historiens slut. Istället når den så småningom en vändpunkt. Den tidiga 

moderniseringsteorin var deterministisk. Inglehart menar att sambanden mellan ekonomi, 

kultur och politik ömsesidigt stödjer varandra (Inglehart, 1997: 11). Inglehart motsätter sig 

även det etnocentriska perspektivet inom tidig moderniseringsteori som likställde 

modernisering med västerländskhet. En gång i historien var visserligen moderniseringen 

koncentrerad i väst men idag är den bevisligen global. I Östasien håller många länder på att 

genomgå en moderniseringsprocess. Även om industrialiseringen uppstod i väst så var 

västerländernas uppgång bara en version av modernisering. Inglehart betonar samtidigt det 

faktum att demokrati inte finns inneboende i moderniseringsprocessen. Fascism och 

kommunism kan likväl bli utgången som Moore (1966) visade på. Inglehart understryker dock 

att demokrati blir mer sannolikt när samhällen övergår från modernisering till 

postmodernisering (Inglehart, 1997: 11). 

När fler u-länder industrialiseras och demokratiseras så kommer även den globala 

miljöbelastningen bli större. Inglehart (1997) presenterar ett omfattande empiriskt material 

som tyder på att ekonomisk utveckling samt kulturella och politiska förändringar tillsammans 

följer sammanhängande och, i viss utsträckning, förutsägbara mönster. Om det går att 

empiriskt belägga olika samband mellan demokratiska faktorer och förbättrat miljöarbete 

skulle detta innebära att länder som genomgår en moderniseringsprocess, på ett tidigt stadie, 

kan prioritera vissa områden för att reducera industrialiseringens miljöpåverkan. Har antalet 

år av konsoliderad demokrati och postmoderna samhällen någon betydelse för miljöarbetet 

eller kan unga demokratier förbättra miljön minst lika väl? Är det den långsamma framväxten 

av postmaterialistiska värderingar som har störst betydelse för miljöarbetet eller värnar 

materialister lika mycket om miljön? Har utbildningsnivån någon betydelse för miljöarbetet 

eller värnar lågutbildade människor lika mycket om miljön? Har välståndet någon betydelse 

eller kan mindre ekonomier prestera lika väl på miljöområdet? Kan jämställdhetsfrämjande 

insatser som att få in fler kvinnor i parlamentet även gynna miljöarbetet?          

2.2 Mänsklig egenmakt 

Mänsklig egenmakt är en evolutionär teori som handlar om frigörelse. Christian Welzel är 

upphovsmannen bakom denna nya teori och han presenterar den i boken Freedom Rising: 

Human Empowerment and the Quest for Emancipation (2013). Han underbygger denna teori 

med omfattande empirisk forskning. Teorin kretsar kring en idé om att människan strävar 

efter frihet från yttre dominans och utgår ifrån principen om en frigörelsestege där människan 

kan vara mer eller mindre fri från dominans. Principen härrör från en utvecklad men 

universell funktion av mänskligt agerande som innebär att individen har ett syfte med alla 

handlingar. Agerandet i sig är en frigörelsekvalitet som innefattar makten att förändra 

verkligheten. När människan väl inte behöver fundera över att överleva för dagen och istället 

har uppnått en tillfredställande livsstil så påbörjar individen en resa mot mer friheter. 

Solidaritetens makt blir tillslut enorm och ledarna måste foga sig efter de garantier som folket 

avkräver dem. Enligt Welzel så utvecklas friheterna i en nytto-värde-garanti-sekvens. När 

friheterna växer så kan mänsklig egenmakt observeras eftersom individen får mer kontroll 
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över sig själv och sitt samhälles agenda. Welzel menar att institutionerna är resultatet, och inte 

orsaken, till denna process (Welzel, 2013: 37f).  

Welzel påpekar dock att det existerar en paradox mellan människors ökade egenmakt 

samtidigt som många vill värna om miljön och propagerar för hållbar utveckling. För det 

första tenderar folkstyrda samhällen att nå högre teknologiska framsteg än samhällen som 

förtrycker, vilket också leder till att dessa dominerar världen. Människans egenmakt riskerar 

att förstöra miljön då ökad emancipation hos individen även innebär att denne konsumerar 

mer av sådant som denne anser värdefullt. Förenklat så bör länder som karaktäriseras av hög 

mänsklig egenmakt även erhålla större ekologiska fotavtryck. Individens frigörelse sätts alltså 

i kontradiktion till hållbart miljöarbete. Men vad som är ironiskt, enligt Welzel, är att 

samtidigt som människans egenmakt hotar miljön kan emancipationen också utgöra lösningen 

mot en mer hållbar utveckling. Folkstyrda samhällen pressar ledarna mot en mer hållbar 

utveckling samtidigt som de antagligen vet att de överkonsumerar vissa varor. Den mänskliga 

egenmaktens påverkan på ekologisk hållbarhet blir därför neutral och inte negativ. Den blir 

antagligen även positiv i framtiden genom motivationselementet i människans egenmakt och 

frigörelsevärderingarna (Welzel, 2013: 376). 

2.3 Miljökuznetskurvan 

Teorierna bakom en påstådd miljökuznetskurva etablerades under 1990-talet. World 

Development Reports definition av miljökurvan syftar på att ekonomisk aktivitet bidrar till 

ökade föroreningar men att befolkningen kommer bry sig mer om miljön samt ta hand om den 

ju högre inkomst dem har, vilket leder till minskade utsläppsnivåer. Utländska 

direktinvesteringar verkar ha både negativa och positiva effekter på miljön i 

utvecklingsländer. U-länderna drar till sig investeringar p.g.a. lägre regleringar vilket gör att 

industrierna opererar billigare. Men direktinvesteringarna från I-länderna kan också bidra till 

teknologiska framsteg som i sin tur kan sänka miljöföroreningar (Bo, 2011: 1322ff). 

Enligt Cavlovic et al. (2000) har flera studier empiriskt studerat relationen mellan inkomst per 

capita och miljökvalitet hos länder för att ta reda på om det existerar en s.k. 

miljökuznetskurva (EKC). Studier kring miljökuznetskurvan har använt olika typer av 

metoder, indikatorer samt data vilket gör forskningsområdet brett och omdebatterat. De mer 

optimistiska ser resultaten som bevis för att ekonomisk tillväxt är positivt för miljön samt att 

länder kan industrialisera sig ur miljöförstöring. Andra menar att relationen inte bör uppfattas 

som ett substitut för miljöpolicys eller institutionell förändring och att resultaten bara gäller 

vissa fall samt mer beror på vilka miljöproblem som mäts. Syftet med studien var att 

statistiskt sammanfatta 25 forskningsresultat kring EKC med hjälp av en metaanalys 

(Cavlovic et. al, 2000: 31ff). Metaanalysens resultat visade att de studier som undersökte 

relationen mellan inkomst och miljökvalitet bland utvecklingsländerna fann lägre värden i 

inkomstsvändpunkten (Cavlovic et. al, 2000: 40f). 

2.4 Environmental performance index (EPI) 

Eftersom studiens resultat kommer att vara beroende av hur vi bl.a. väljer att operationalisera 

variablerna så förklarar vi innan analysen mer detaljerat hur den beroende variabeln 

reducering av miljöförstöring är definierat samt skapat. Environmental Performance Index 

(EPI) är skapat av forskare från Yale University samt Columbia University och indexet är en 

global rankning för vår planets ekologiska miljö. EPI fokuserar på två primära miljöobjektiv 

som kretsar kring huruvida länder lyckas reducera de negativa effekterna av miljöpåverkan på 



11 
 

människor och främja ett vitalt ekosystem samt ett hållbart utnyttjande av naturresurser. 

Skaparna av EPI anser att dessa två objektiv reflekterar miljöauktoriteters policys samt det 

internationella samfundets väg för att uppnå det sjunde målet i millennieutvecklingsmålen, 

vilket är att säkra en hållbar miljöutveckling. Objektiven är konstruerade genom 22 

prestationsindikatorer som ingår i sex olika policykategorier som sedan kombineras för att 

skapa ett slutgiltigt värde för det land som analyseras. Enligt Esty et al. så kan och bör varje 

lands styrande politiker vara ansvariga för varje specifik indikator som EPI mäter. EPI 

tillhandahåller ett verktyg för att kunna styra investeringar inom miljöarbete, optimera 

investeringsbegränsandets roll i länder samt förstå den bestämmande faktorn i 

policyresultaten. Enligt Esty et al. (2008) så finns det ett starkt samband mellan länders totala 

EPI-värde och landets välstånd mätt i BNP per capita. Det som dock har den avgörande 

faktorn huruvida ett land får ett högt eller lågt EPI-värde enligt statistiska analyser är landets 

styrning, även kallat governance. Det finns inget entydigt svar på hur utformningen av ett 

miljöindex ska se ut men EPI fungerar som ett omfattande och fokuserat perspektiv på ett 

lands eventuella reducering av miljöförstöring. De 22 olika indikatorerna bör vara av intresse 

för alla länder. 

De objektiv som ingår i primärobjektivet vitalt ekosystem är: luftföroreningar, 

vattenföroreningar, biologisk mångfald och livsmiljö, produktiva naturresurser samt 

klimatförändring. Dessa objektiv har sedan undergrupper som kan vara fler eller färre men allt 

som allt är det 22 stycken. En central skiljelinje i indexet är miljöpåverkan på människor och 

ekosystemet. Kvaliteten på dricksvattnet är livsavgörande för människor men kanske inte 

påverkar naturen till den grad att växter eller fiskar dör. Därför värderas just kvaliteten av 

dricksvattnet väldigt högt. Olika objektiv som mäts ges större vikt när ett lands totala resultat 

sammansätts. Det som är anmärkningsvärt är att vissa rika länder som t.ex. U.S.A. har fått ett 

högt resultat i att hålla sina medborgare friska från skadlig miljöförstöring men desto lägre i 

att skydda ett vitalt ekosystem. 

När ett land har fått goda resultat inom gruppen vitalt ekosystem så kan det bero på helt olika 

orsaker. Schweiz har fått ett högt värde p.g.a. att de har utvecklade industrier som är 

anpassade till miljön medan t.ex. Laos har liknande värde men att detta helt enkelt beror på att 

de har få industrier. Laos är så underutvecklade att de helt enkelt inte kan släppa ut gifter 

eftersom de inte har så många industrier som kan påverka deras miljö. Laos fick däremot ett 

lågt värde i att hålla sina invånare friska från exempelvis orent vatten att deras resultat 

hamnade i den nedre delen av EPI-skalan. Alla OECD länder finns på den övre halvan av 

rankningen och de skandinaviska länderna är allra högst upp. De skandinaviska länderna har 

låg befolkningstäthet i relation till sin politiska styrning som investerar i hållbar utveckling 

samt sina invånares hälsa. Välståndsländer kan ha ett omfattande nätverk av industrier som är 

såpass utvecklade ur ett miljöperspektiv att de inte släpper ut lika mycket gifter som industrier 

i fattiga länder (Esty et al. 2008).  

2.5 Ecological footprint (EF) 

Det ekologiska fotavtrycket är idag en av världens främsta verktyg för att mäta människans 

belastning på naturen. Det ekologiska fotavtrycket utgörs av två sidor av en balansräkning. På 

tillgångssidan så representerar biokapaciteten vår planets biologiskt produktiva landområden 

såsom skogar, betes- och åkermarker samt fiskevatten. Dessa landområden kan, särskilt om de 

lämnas obrukade, även uppta mycket av det avfall vi genererar som exempelvis 
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koldioxidutsläpp. Biokapaciteten kan sedan jämföras med människans krav på naturen och det 

samlade resultatet utgör det ekologiska fotavtrycket. De produktiva landområden där det för 

närvarande finns infrastruktur inkluderas även eftersom bebyggda landområden inte är 

tillgängliga för att återproducera resurser. Det tar idag ett och ett halvt år för jorden att 

återskapa det vi använder på ett år. Mathis Wackernagel och William Rees skapade det 

ekologiska fotavtrycket 1990 på University of British Columbia, Kanada (Global Footprint 

Network, 2014).  

Koldioxidutsläpp har varit en dominerande del av mänsklighetens ekologiska fotavtryck i 

över ett halvt sekel. Detta har genom åren i stort sett varit en stadigt växande trend. 

Koldioxidutsläpp utgjorde 36 procent av det totala fotavtrycket 1961. 2010 utgjorde 

utsläppsnivån 53 procent. Den största orsaken har varit förbränningen av fossila bränslen som 

kol, olja och naturgas (World Wildlife Foundation, 2014: 33). Storleken och 

sammansättningen för en nations ekologiska fotavtryck per capita återspeglas av de varor och 

tjänster som används av en genomsnittlig individ i ett land, liksom effektiviteten varigenom 

resurser, inklusive fossila bränslen, används för att tillhandahålla dessa varor och tjänster. Av 

de 25 länder som hade störst ekologiskt fotavtryck per capita 2010, var de flesta 

höginkomstländer (Ibid: 38).   

3 Tidigare forskning och hypoteser 

3.1 Välstånd och länders reducering av miljöförstöring 

Välståndet och dess positiva effekter på miljön kan bl.a relateras till begreppet Ekologisk 

modernisering som innefattar en komplex förståelse av det postindustriella samhället och den 

teknologiska utvecklingens centrala roll för länders presterande i hållbart miljöarbete. En 

fortsatt industriell utveckling i utvecklingsländerna ses här som svaret på den ekologiska 

krisen. Istället för att betrakta kapitalism som något negativt så blir det i denna kontext 

lösningen där entreprenörliga agenter och marknadsdynamiken har ledande roller för 

ekologisk förändring. I kontexten för ökad ekonomisk utveckling så kan politiska aktörer 

skapa nya och olika koalitioner för att göra miljöskydd genomförbart. Förändringar i 

miljöarbetet går hand i hand med ökad ekonomisk aktivitet samt framväxten av 

intresseorganisationer (Fisher & Freudenburg, 2010: 702f). 

Dasgupta et al. (2002) menar att en eventuell förekomst av miljökuznetskurvan alltjämt kan 

förklaras utifrån en politisk eftergivenhet och låg förmåga att betala för naturskydd under det 

tidiga stadiet av ekonomisk utveckling. Allteftersom den ekonomiska utvecklingen fortskrider 

så ökar allmänhetens oro för miljön vilket även leder till noggrannare miljöregleringar (en 

politisk effekt) och en större förmåga att betala för förebyggande miljöarbete (en 

inkomsteffekt) när inkomstnivån ökar (Chowdhury & Moran, 2012: 4). Det finns forskning 

som empiriskt har kunnat fastställa en möjlig förekomst av miljökuznetskurvan. Grossman & 

Krueger (1994) undersökte tvärsnitts- och paneldata på städers nivå av luftföroreningar 

(svaveldioxid och sotrök) samt vattenföroreningar (syrehalten i vattendrag och 

koncentrationen av arsenik) mellan flera länder och de fann tecken på att föroreningar ökar 

för att sedan minska med ekonomisk utveckling. Den precisa ekonomiska vändpunkten (mätt i 

inkomstnivå) varierade utifrån vilket miljöindex som tillämpades men mätningarna kunde 

visa på ett trendmönster där förbättringar, i viss utsträckning, kunde fastslås från en 

inkomstnivå på 8000 amerikanska dollar per capita. Försöken att empiriskt belägga olika 
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miljökuznetskurvor är av stort politiskt intresse bland utvecklingsländerna där utformandet av 

strategiskt miljöarbete kan vara förenligt med ekonomisk utveckling, utan för stora 

miljökonsekvenser (Chowdhury & Moran, 2012: 4f).  

Enligt Cracolici et al. (2010) kan ett lands BNP-nivå utgöra en viktig aspekt av hållbarhet 

eftersom ett land med en hög nivå kan tillhandahålla medborgarna en god levnadsstandard ur 

ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv. En ökning av BNP är nödvändigt för att 

förbättra levnadsförhållanden, tillhandahålla välfärdstjänster, förbättra tillgången till 

utbildning samt förbättra miljön (Ibid: 341)         

H1: Vår första hypotes som presenteras är därmed välståndets inverkan på länders 

reducering av miljöförstöring. En högre tillväxt bör leda till teknologiska innovationer inom 

industrin vilket gör produktionen renare och inkomstelasticiteten av miljökrav bidrar till att 

individer har råd att bry sig om miljön.  

3.2 Antal år av demokrati och länders reducering av miljöförstöring 

Scott Barret och Kathryn Graddy (2000) kunde i sin studie visa på att en ökning av demokrati 

minskar utsläppsnivåerna av svaveldioxid per capita, bland ett urval av länder under 33 års tid 

och framförallt utsläppen i en särskild grupp av 27 länder under 38 år. I en annan studie av 

Torras & Boyce (1998) visade resultaten att en ökning av demokrati, mätt i 1995 års värden 

av indikatorer från ett demokrati-index av politiska friheter och medborgerliga rättigheter, 

minskar olika slags luftföroreningar bland ett gruppurval av 19-42 länder mellan 1977 till 

1991. Tidigare empiriska studier uppvisar blandade resultat när det gäller sambandet mellan 

år av demokrati och olika miljöproblem. Vissa studier har haft ett begränsat urval av länder 

eller år av demokrati eller både och (Li & Reuveny, 2006: 939). 

Gallagher & Thacker (2008) använde sig av paneldata från 1960 till 2000 för att undersöka 

sambandet mellan utsläpp av svaveldioxid och koldioxid med demokratiskt kapital. 

Författarna framlade klara bevis för att en lång historia av stark demokrati kan hjälpa till att 

minska dessa utsläpp. Per G. Fredriksson och Eric Neumayer (2013) undersökte i sin studie 

om demokratisk erfarenhet är viktigt för implementering av klimatförändringspolitik. 

Författarna hävdar att det är länders historiska erfarenhet av demokrati, så kallat demokratiskt 

kapital (democratic capital stock), snarare än nuvarande nivåer av demokrati som avgör 

klimatförändringspolitiken. Författarna grundar sina empiriska belägg på data från år 1800 

och menar att demokratiskt kapital har en viktig och robust effekt på länders 

klimatförändringspolitik.   

H2: Vår andra hypotes är att ju längre tid ett land har varit en demokrati desto mindre 

miljöförstöring återfinns i landet ifråga eftersom det demokratiska kapitalet påverkar 

klimatförändringspolitiken. 

3.3 Utbildningsnivå och länders reducering av miljöförstöring 

Tidigare forskning har visat att ökande utbildningsnivåer leder till större miljöhänsyn 

(Marquart-Pyatt, 2007; Xiao & Dunlap, 2007). Studier har även visat att medborgare med 

lång utbildning kan tänka sig att avstå från ekonomisk utveckling enbart för att skydda miljön 

(Dunlap et al. 2000; Hunter et al. 2004). Enligt Farzin & Bond (2006) så kan utbildningens 

positiva effekter på miljökvalitet kanaliseras på tre olika sätt. För det första så förväntas 

utbildade människor att vara mer miljömedvetna med livsstilar som kan vara förenliga med ett 

förbättrat miljöarbete. Utbildade människor har också bättre tillgång till information om 
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miljöförstöring, vilket kan innebära att de väljer att ändra sina beteendemönster (Kinda, 2011: 

4). För det andra menar Farzin & Bond att utbildade människor har större förmåga att 

använda existerande medel och kanaler varigenom de kan uttrycka sin oro eller medvetenhet 

inför olika miljöproblem. De kan också välja att organisera sig i intressegrupper eller 

lobbyverksamhet för att därigenom kunna utöva påtryckningar om implementering av allmänt 

miljöskydd. För det tredje menar Farzin & Bond (2006: 13) att utbildade människor mer 

sannolikt utvecklar en miljömässigt progressiv statsförvaltning som också består av 

demokratisinnade offentliga beslutsfattare och organisationer som mer hörsammar 

allmänhetens krav på miljökvalitet.  

Wheeler et al. (1997) analyserade faktorer som uppmuntrade människor att klaga på 

miljöförstöring i Kina. De kunde visa på att kinesiska provinser med relativt låg utbildning 

hade en lägre marginell benägenhet att beklaga sig över miljöförstöring som pågick i den 

direkta omgivningen. Utan utbildning så har människor ett mindre informationsutbud om 

skadliga risker och effekter på miljön i ett längre perspektiv. Detta kan förklaras utav att 

lågutbildade människor i större utsträckning betvivlar sin egen förmåga att påverka 

myndigheter. Empiriska studier har visat att när myndighetsåtgärder är ineffektiva så kan 

bostadsområden med högutbildade människor sinsemellan försöka vidta åtgärder för att 

kontrollera eller minska utsläppsnivåer (Birdsall & Wheeler, 1993; Dasgupta & Wheeler, 

1996; Pargal & Wheeler, 1996). Salvatore Bimonte (2002) kunde visa på att när människors 

utbildningsnivå ökar åtföljer även en ökning av preferenser som understödjer miljöhänsyn. 

H3: Vår tredje hypotes är att utbildade människor dels har kunskapen men också mer medel 

att kunna påverka beslutsfattarna i landet ifråga för att kunna minska den negativa 

miljöpåverkan som sker i omgivningen. 

3.4 Postmaterialistiska värderingar och reducering av miljöförstöring 

Bland den tidigare forskningen är det få studier som har undersökt sambandet mellan 

postmaterialistiska värderingar och länders de facto reducering av miljöförstöring. Några av 

forskningsbidragen har inriktat sig på att undersöka bakomliggande faktorer till 

miljövärnande på individnivå (Guha & Martinez-Alier, 1997; Torgler & Garcia-Valinas, 

2007) Andra studier har jämfört miljöaktivism på nationsnivå (Inglehart, 1995; Brechin, 1999; 

Franzen, 2003; Dunlap & York, 2008; Duroy, 2008). Några studier har undersökt båda dessa 

nivåer samtidigt (Gelissen, 2007; Givens & Jorgenson, 2011; Hadler & Haller, 2011). Några 

studier har framlagt empiriska belägg för att välstånd och graden av postmaterialistiska 

värderingar bland befolkningen kan påverka huruvida stater ingår internationella miljöavtal. 

Dessa studier har även haft ett stort urval länder (Roberts, 1996; Recchia, 2002; Roberts, 

Parks, & Vásquez, 2004).  

I en studie av Franzen & Vogl (2013) visade resultaten att människors värnande om miljön är 

nära korrelerat med länders välstånd. Forskarna kunde även visa att individuella 

sociodemografiska faktorer såsom ålder, kön, utbildning och inkomst spelade roll. Resultaten 

visade även att värnandet om miljön hade minskat något de senaste två decennierna. Denna 

nedgång var dock mindre i länder där ekonomiska förhållanden förbättrades. Forskarna menar 

att detta faktum tyder på att ekonomisk tillväxt hjälper till att upprätthålla höga nivåer av 

miljövärnande. Värnandet om miljön påverkades också av generell tillit mellan människor, 

partitillhörighet och postmaterialistiska värderingar (Ibid: 6).  
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H4: Vår fjärde hypotes är att länder där en stor andel av befolkningen har postmaterialistiska 

värderingar leder till reducering av miljöförstöring pga att dessa människor värdesätter 

miljön utöver dem materiella behoven då de senare redan är tillfredsställda.  

3.5 Andelen kvinnor i länders parlament och reducering av miljöförstöring 

Forskare, aktivister och beslutsfattare har under lång tid efterfrågat mer forskning kring det 

föga utforskade sambandet mellan benägenhet att ta itu med klimatförändringar och 

jämställdhet (Denton, 2002; Buckingham, 2010; Stevens, 2010; Dankelman, 2002; Spitzner, 

2009). Ergas & York (2012) diskuterar även de åtskilliga bevisen från flera länder som talar 

för att kvinnor generellt sett uttrycker sin oro på andra sätt än vad män gör vad gäller 

miljöproblem samt är mindre riskbenägna och optimistiska kring potentialen att lösa problem 

genom att inte enbart förlita sig på tekniska lösningar. Det finns bevis för att organisationer 

och regeringar uppträder annorlunda när kvinnor har högre representation bland 

maktpositioner och att kvinnors stigande status i en nation hänger samman med större stöd till 

miljöskydd (Ibid: 966). Ett antal tvärsnittsstudier har visat att förekomsten av en större andel 

kvinnor på maktpositioner faktiskt påverkar utgången av beslutsfattande. Forskning kring 

kvinnor i organisationer visar på att för att mönster av beslutsfattande ska förändras så måste 

en kritisk nivå av antalet kvinnor uppnås. Kvinnorepresentationen måste uppta ungefär en 

tredjedel av maktpositionerna för att en skillnad ska märkas (McKinsey & Company, 2007; 

Buckingham, 2010).  

Kari Norgaard & Richard York (2005) visade i sin tvärsnittsstudie att det existerar skillnader 

mellan länders ingångna miljöavtal baserat på procentandelen av kvinnor i parlamenten. 

Länder med en hög andel kvinnor i parlamentet undertecknar fler miljöavtal. FN:s 

utvecklingsprogram (UNDP, 2008) visade i en rapport, mellan åren 1990 och 2004, att bland 

70 utvecklingsländer så hade 18 stycken stabiliserat eller minskat sina koldioxidutsläpp. Av 

dessa 18 länder så hade 14 stycken en genomsnittligt högre procentandel av kvinnor som 

valda företrädare (Buckingham, 2010). Shandra et al. (2008) fann att länder med en högre 

proportion av kvinnliga icke-statliga organisationer (NGO:s) också har färre skogsskövlingar 

per capita. 

Den vetenskapliga rapporten A study on gender equality as a prerequisite for sustainable 

development (2007) är baserad på 2006 års svenska regeringspolicy. Studien undersökte hur 

kvinnor lever mer hållbart än män, har ett mindre ekologiskt fotavtryck samt därmed även 

mindre påverkan på klimatet. Det som är relevant med rapporten i relation till denna uppsats 

är att författaren inriktar sig på ekologiskt fotavtryck som mätverktyg samt 

konsumtionsskillnaderna mellan kvinnor och män. I rapporten går det bl.a. läsa att Sverige 

alltid har insisterat på att jämställdhet är en del av hållbarhetsagendan. Sverige har under lång 

tid introducerat mer hållbara energilösningar och fokuserat på tekniska innovationer men i 

samma takt har konsumtionen ökat markant. Japan och Frankrike är exempel på rika länder 

med hög teknologisk utveckling men som har halkat efter övriga I-länder avseende kvinnors 

representation i parlamenten (Johnsson-Latham, 2007: 20ff).  

H5: Vår femte hypotes har sin utgångspunkt i att en högre grad av kvinnor i beslutsfattandet 

har en positiv inverkan på hur väl länder lyckas reducera sin negativa miljöpåverkan.  
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3.6 Pressfrihet och länders reducering av miljöförstöring 

I den vetenskapliga artikeln Environmentalism and the right to know: Expanding the practise 

of democracy (1991) förklarar David Sarokin & Jay Schulkin hur tillgången till information 

och ansvarstagande bland politiker hör samman. En oro för miljön har lett till lagar och 

regleringar vilket i sin tur föranlett till att information kring miljöförstöring används som 

utbyte mellan olika organisationer eller individer. En fri tillgång till information gör att 

medborgarna blir mer engagerade i olika miljöfrågor då dem annars eventuellt inte ens vet om 

hur den ekologiska miljön kring dem verkligen ser ut eller påverkas av exempelvis 

industriutsläpp. Ett land med öppet informationsutbud leder också till att medborgarna ställer 

högre krav på politikerna samt att dessa offentligt kan kritiseras och ställas till svars. Eftersom 

politikerna behöver folkets stöd, i alla fall i en ”riktig” demokrati, så måste dem agera utefter 

vad folket anser som viktigt för att få deras röster. I en diktatur som kontrollerar olika 

mediekällor kan folket vilseledas och politikerna erhåller ingen eller begränsad kritik (Sarokin 

& Schulkin, 1991). Det finns ett antal studier som empiriskt kunna belägga ett visst samband 

mellan demokrati och förbättrade miljöindikatorer som exempelvis luft- och 

vattenföroreningar (Congleton, 1992; Murdoch et al. 1997; Torras & Boyce, 1998; Barret & 

Graddy, 2000; Carlsson & Lundström, 2003; Li & Reuveny, 2006).  

H6: Vår sjätte hypotes utgår ifrån att medborgarna i länder med utbredd pressfrihet känner 

sig tryggare med att utrycka sina åsikter fritt utan att detta skulle få några negativa 

konsekvenser för dem själva. Därmed ökar det fria informationsutbudet kring eventuell 

miljöförstöring vilket ökar trycket på styrande politikern men också företag vars industri 

påverkar miljön. 

 3.7 Forskning kring ekologiskt fotavtryck 

Som vi nämnde i kapitel 1.4 existerar det väldigt lite forskning kring eventuella samband 

mellan våra valda påverkansfaktorer och det ekologiska fotavtrycket. Detta gör det mycket 

svårare att skapa hypoteser som är vetenskapligt grundade. Utöver välståndet är 

utbildningsnivå den enda påverkansfaktorn som genererat ett ytterst fåtal och motsägande 

studier. Vi har funnit två studier som kan exemplifiera detta dilemma. Jorgenson (2003) 

visade i sin studie att utbildning har en positiv effekt på det ekologiska fotavtrycket. Han 

menar att utbildade människor har större inkomst- och köpkraft samt uppmuntras att 

överkonsumera materiella ting. Eftersom denna överkonsumtion av varor är sammankopplat 

med överexploatering av naturresurser så bidrar alltså utbildade människor mer till 

miljöförstörelse i form av luft-, jord- och vattenföroreningar. I en annan studie av York, Rosa 

& Dietz (2007) visade bl.a. resultaten att ökande utbildningsnivåer inte har någon inverkan på 

det ekologiska fotavtrycket. Vi har bara funnit en tidigare studie som delvis undersökte 

sambandet mellan andelen kvinnor i parlament och ekologiskt fotavtryck (McKinney, 2014). 

Forskaren bakom denna studie, Laura McKinney, kunde inte belägga något samband eftersom 

90 % av länderna som ingick i analysen inte hade en tillräckligt hög kvinnlig representation i 

parlamenten (Ibid: 196). Vi har inte lyckats hitta några studier som undersökt eventuella 

samband mellan år av demokrati, pressfrihet och postmaterialistiska värderingar. Vi förhåller 

oss således neutrala inför eventuella statistiska samband mellan ekologiskt fotavtryck och 

våra valda påverkansfaktorer: år av demokrati, andelen kvinnor i parlament, pressfrihet, 

utbildningsnivå och postmaterialistiska värderingar.  
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3.8 Välstånd och länders ekologiska fotavtryck 

I den vetenskapliga artikeln Consumption and Environmental Degradation: A Cross-National 

Analysis of the Ecological Footprint (2003) analyserar Andrew K. Jorgenson strukturella 

orsaker bakom det ekologiska fotavtrycket på nationsnivå. Jorgenson argumenterar för att den 

nationella konsumtionsnivån, mätt som ekologiskt fotavtryck per capita, är en funktion utifrån 

ett lands position i världssystemet (Jorgenson, 2003: 374f). Utöver den direkta effekt som 

positionen i världssystemet kan utgöra, så inkluderar han även faktorer i analysen såsom 

inhemsk ojämlikhet, urbanisering och nivån av läskunnighet. Han undersöker även olika 

variationer av fotavtryck per capita över nationsgränser inom och mellan olika ”zoner” i 

världsekonomin och identifierar specifika utstickare i kärnan, semi-periferin, hög-periferin 

och låg-periferin. Resultaten i denna studie uppvisar empiriska belägg för att nivåer av 

konsumtion per capita i stort är en funktion utifrån ett lands position i kärnperiferin av det 

hierarkiska världssystemet. De mest mäktiga ”kärnländerna” innehar betydligt högre nivåer av 

konsumtion per capita än länder som befinner sig i semi-periferin och mer perifera länder. 

Urbanisering, den inhemska ojämlika inkomstfördelningen och nivån av läskunnighet visar 

alla på att vara signifikanta påverkansfaktorer av ekologiskt fotavtryck per capita (Ibid: 365). 

Den kapitalistiska världsekonomin producerar dagligvaror genom exploatering av arbetskraft 

och naturresurser, varav det mesta i slutändan hamnar på kärnmarknader (Bunker, 1985; 

Hornborg, 2001). Det är svårt att undersöka rent empiriskt men många sociologer 

argumenterar för att materiella varor som konsumeras i kärnan har förödande effekter på 

miljön i andra regioner av världen (Burns et al. 2001; Clapp, 2002; Conca, 2002; Hornborg 

2001; Tucker, 2002). Jorgensons (2003) studie visade att positionen i världssystemet överlag 

har den största totala effekten på det ekologiska fotavtrycket per capita. 

I en studie av Dietz, Rosa & York (2007) utfördes en komparativ analys som visade att 

befolkningsmängd och välstånd är de främsta drivkrafterna bakom antropogen (av människan 

skapad) miljöbelastning. Andra forskningsmässigt vedertagna påverkansfaktorer som 

undersöktes var urbanisering, ekonomisk struktur och åldersfördelning. Resultaten visade 

dock att dessa tre faktorer hade liten effekt. Miljöbelastningen visade sig inte heller stiga i takt 

med ökande utbildningsnivåer och förväntade livslängder. Forskarna menar att detta tyder på 

att vissa aspekter av mänskligt välbefinnande kan förbättras med minimal miljöpåverkan som 

följd. I en annan studie av Knight, Rosa & Schor (2013) undersökte forskarna vilken inverkan 

antalet arbetstimmar har på bl.a. det ekologiska fotavtrycket. Forskarna använde sig av data 

från perioden 1970-2007 för att analysera antalet arbetstimmar bland 29 höginkomstländer 

inom OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling). Resultaten visade att 

antalet arbetstimmar har ett signifikant samband med ökad miljöbelastning. Antalet 

arbetstimmar bidrar till ett högre BNP (välstånd) men gör också att konsumtionen av resurser 

och koldioxidutsläpp ökar. Längre arbetstimmar ökar således det ekologiska fotavtrycket. 

Geoffrey P. Hammond (2006) hävdar att nationella ekologiska fotavtryck per capita kan vara 

en funktion utifrån en mängd olika variabler såsom befolkningstäthet, nationell inkomst, 

energiintensitet och utsläppsnivåer av koldioxid. Han kunde visa på att nationella ekologiska 

fotavtryck per capita i hög grad är beroende av nationell inkomstnivå per capita och bara 

svagt av befolkningstäthet. Därmed kan vissa länder som har låg befolkningstäthet konsumera 

till ett högre värde än länder med hög befolkningstäthet p.g.a. att dessa länder helt enkelt har 

en starkare köpkraft. 
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H7: I vår sjunde hypotes ser vi välståndet, och dess sammanhängande konsumtion, som en 

bidragande faktor till länders höga ekologiska fotavtryck. Ett högt välstånd kan helt enkelt 

göra att befolkningen samt företagen konsumerar varor som produceras i länder med lägre 

löner samt mindre miljöskydd. 

4 Analys 

För att ta reda de olika faktorernas eventuella positiva samband med länders reducering av 

miljöförstöring samt ekologiskt fotavtryck använder vi oss av regressionsanalyser. Genom 

figurer, som finns som bilagor, visas varje lands placering med hänsyn till de valda 

variablerna. Eftersom Welzels variabel Human Empowerment Index (HEI) mäter en helhet av 

mänsklig egenmakt med flera undervariabler så behandlas den i en separat tabell. 

Anledningen till detta är att HEI mäter liknande objektiv som övriga variabler vilket gör att 

den blir för korrelerad med övriga variabler i en samlad regressionsanalys. En annan viktig 

beaktning är att Ecofootprint, Total (EF) ingår i HEI vilket gör att vi bara testar denna 

variabel gentemot Environmental Performance Index (EPI). Vi är medvetna om att några av 

våra oberoende variabler som exempelvis pressfrihet och antal år som demokrati är relativt 

korrelerade d.v.s. att även om de mäter helt olika saker så går dessa hand i hand. Våra 

oberoende och beroende variabler är intervallskalor d.v.s. att länder kan karaktäriseras som 

mer eller mindre postmaterialistiska utifrån variabelns mätinstrument. 

 

Tabell 2: Regressionsanalys av faktorers inverkan på reducering av miljöförstöring 

Oberoende variabler  K b Beta  sig 

Välstånd   7.715 0.294  0.126 

Antal år som 

demokrati 

  -0.009 -0.48  0.771 

Utbildningsnivå   0.226 0.051  0.748 

Postmaterialistiska  

värderingar 

  11.237 0.460  0.007 

Andel kvinnor i 

parlamentet 

  -0.143 -0.153  0.277 

Pressfrihet   -12.41 -0.289  0.142 

  18.84     

Data: R2=0.68 ** (UNESCO, 2014; Rånge, 2015; Barro & Lee, 2013; World Values Survey, 2008; Inter-

parliamentary Union, 2014; Freedom House, 2014; Esty et al. 2008). 
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Tabell 3: Regressionsanalys av faktorers inverkan på ekologiskt fotavtryck 

Oberoende variabler  K b Beta  sig 

Välstånd   1.942 0.457  0.010 

Antal år som 

demokrati 

  0.002 0.063  0.632 

Utbildningsnivå   0.186 0.269  0.065 

Postmaterialistiska 

värderingar 

  0.042 0.010  0.118 

Andel kvinnor i 

parlamentet 

  -0.30 -

0.177 

 0.941 

Pressfrihet   -2.890 -3.68  0.013 

  -1.39     

Data: R2=0.78 ** (UNESCO, 2014; Rånge, 2015; Barro & Lee, 2013; World Values Survey, 2008; Inter-

Parliamentary Union, 2014; Freedom House, 2014; Global Footprint Network, 2014). 

                      

Tabell 4: Regressionsanalys av mänsklig egenmakts inverkan på reducering av 

miljöförstöring 

Oberoende variabel  K b Beta  sig 

Mänsklig egenmakt  37.98 33.37 0.730  0.00 

       

Data: R2=0.53 ** (Welzel, 2013; Esty et.al. 2008). 

Tabell 1 visar generellt starka positiva samband mellan dem oberoende variablerna och 

länders de facto reducering av miljöförstöring där R2 uppgår till 68 %. Signifikansvärdet är 

viktigt att mäta då den anger huruvida resultatet kan anses som giltigt eller beror på 

omständigheter som t.ex. urvalet eller dem variabler som använts. Dock baseras regressionen 

på i stort sett totalurval enligt QoG-data. Urvalet i sig kan ses som tillräckligt representativt då 

alla länder i databasen har använts. Koefficienten b anger också huruvida effekterna av de 

olika faktorerna på de oberoende variablerna är positiva eller negativa till sin karaktär. 

Regressionens (se tabell 2) samlade signifikansvärde på F-statistiken är 0.00. 

Dock är många av Beta- och b-värdenas signifikansvärden i tabell 2 och 3 långt över den 

acceptabla nivån vilket vi undersöker genom dels ett korrelationstest samt ett så kallat VIF-

test (variance inflation factor) som görs i SPSS. VIF testet mäter multikollinearitet vilket är 

viktigt att göra då det är problematiskt ifall en viss variabel är alltför korrelerad med en eller 

flera andra variabler och därmed ger en ökad varians i b-värdet. För hög multikolleniaritet kan 

göra att oberoende variabler som egentligen har en statistisk positiv påverkan visas som icke-

signifikant (Anders Sundell, 2010). Vi utesluter HEI i både korrelationstestet samt VIF-testet 

eftersom indexet behandlas separat och redan mäter många av de aspekter som ingår i våra 

övriga oberoende variabler. Utifrån tabell 2 kan vi med 95% säkerhet konstatera att 

postmaterialistiska värderingar har en positiv effekt på länders reducering av miljöförstöring 

och detsamma gäller HEI i tabell 4.  
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Ett korrelationstest i SPSS visar att inga av de testade variablerna erhåller ett 

korrelationsvärde över 0.8 vilket i sig är acceptabelt men variablerna antal år som demokrati 

och pressfrihet erhåller -0,71 vilket är nära gränsen. En vanlig gräns som inte bör överstigas i 

VIF-testet är 4.  

Tabell 5: VIF-test med oberoende variabler på reducering av miljöförstöring 

 Välstånd Antal år av 

demokrati 

Utbildningsnivå Post-

Materialistiska 

värderingar 

Andel kvinnor i 

parlament 

Press-

frihet 

VIF 3.382 2.599 2.387 2.475 1.830 3.547 

(UNESCO, 2014; Rånge, 2015; Barro & Lee, 2013; World Values Survey, 2008; Inter-parliamentary Union, 

2014; Freedom House, 2014; Esty et al. 2008). 

 

Tabell 6: VIF-test med oberoende variabler på ekologiskt fotavtryck 

 Välstånd Antal år av 

demokrati 

Utbildningsnivå Post- 

Materialistiska 

värderingar 

Andel kvinnor i 

parlament 

Press-

frihet 

VIF 4.355 2.703 3.083 2.597 1.885 3.064 

Data: (UNESCO, 2014; Rånge, 2015; Barro & Lee, 2013; World Values Survey, 2008; Inter-parliamentary 

Union, 2014; Freedom House, 2014; Global Footprint Network, 2014). 

De olika faktorerna skall nu slutligen testas i två stegvisa regressionsanalyser utförda i SPSS 

som avgör de oberoende variablernas påverkan på EPI och EF samt vilka som kan anses ha en 

tillräckligt hög signifikant påverkan för att anses som tillförlitliga påverkansfaktorer.  

Tabell 7: Stegvis regressionsanalys av faktorers inverkan på reducering av miljöförstöring 

Modell K b Beta sig 

1 Postmaterialistiska 

värderingar 

17.539 18.321 0.751 0.000 

2 Postmaterialistiska 

värderingar 

Välstånd 

-13.881 12.408 

 

10.334 

0.508 

 

0.394 

0.000 

 

0.004 

Data: (UNESCO, 2014; World Value Survey, 2008) 

Den stegvisa regressionsanalysen visar att det är postmaterialistiska värderingar samt 

välståndet som har en tillräckligt signifikant påverkan på länders eventuella reducering av 

miljöförstöring och därmed har de övriga faktorerna uteslutits. Resultatet stämmer därmed 

överens med bl.a. Ingleharts (Inglehart, 1997: 78) teorier kring hur de prioriteringar av 

ekonomisk tillväxt som tidigare karaktäriserade det industriella samhället nu övergått till en 

större allmän oro för miljön. 
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Tabell 8: Stegvis regressionsanalys av faktorers inverkan på ekologiskt fotavtryck 

Modell K b Beta sig 

1 Välstånd -11.023 3.569 0.840 0.000 

2 Välstånd 

 

Pressfrihet 

-4.566 2.848 

 

-2.373 

0.671 

 

-0.302 

0.000 

 

0.05 

 Data: UNESCO, 2014; Freedom House, 2014) 

Ovanstående tabell visar att variablerna välstånd och pressfrihet är tillräckligt signifikanta 

enligt SPSS för att anses ha en statistiskt säkerställd påverkan på länders ekologiska 

fotavtryck. 

5 Resultat 
I detta kapitel kommer vi främst rikta in oss på de oberoende variabler som de facto gav ett 

statistiskt samband med våra oberoende variabler. Resultaten kommer att diskuteras utifrån 

våra frågeställningar, hypoteser, tabeller samt figurer.   

 

Vi återkopplar först och besvarar våra centrala frågeställningar varav den första löd: 

Kan sociopolitiska och socioekonomiska faktorer samt mänsklig egenmakt, i statistisk mening, 

förklara länders reducering av miljöförstöring? 

Vi delade upp sex av våra sju valda påverkansfaktorer i två grupper: socioekonomiska 

(välstånd, utbildningsnivå och postmaterialistiska värderingar) och sociopolitiska (antal år 

av demokrati, pressfrihet och andelen kvinnor i parlament). Två socioekonomiska faktorer, 

välstånd (se figur 1.1 samt tabell 2) och postmaterialistiska värderingar (se figur 1.4 samt 

tabell 2) kunde i statistisk mening förklara länders miljöreducering. Utbildningsnivån (se figur 

1.3 samt tabell 2) som var den tredje socioekonomiska faktorn kunde inte, i statistisk mening, 

förklara länders reducering av miljöförstöring. Därmed kan vi förkasta hypotesen (H3) om att 

länder med en stor andel utbildade människor skulle prestera bättre avseende att minska sin 

negativa miljöförstöring. Ingen av våra valda sociopolitiska faktorer: antal år av demokrati 

(se figur 1.2 samt tabell 2), pressfrihet (se figur 1.6 samt tabell 2) och andelen kvinnor i 

parlament (se figur 1.5 samt tabell 2), kunde i statistisk mening förklara länders reducering av 

miljöförstöring. Mänsklig egenmakt kunde dock, i statistisk mening, förklara länders 

reducering av miljöförstöring. Vad innebär då detta resultatet? För att återkoppla till 

moderniseringsteorin och framväxten av fler demokratier genom ekonomisk utveckling, så är 

resultatet både negativt och positivt ur ett hållbarhetsperspektiv.  

För det första är det bara två socioekonomiska faktorer: välstånd och postmaterialistiska 

värderingar som, i statistisk mening, kan förklara länders reducering av miljöförstöring. Ett 

lands välståndsbyggande tar decennier och det tar ett antal generationsskiften innan 

postmaterialistiska värderingar växer fram. Inglehart har framlagt empiriska belägg som pekar 

på att de Skandinaviska länderna och Nederländerna är de mest framåtskridna postmoderna 

samhällena i världen (Inglehart, 1997: 22). Från det att Sverige gick från att vara ett fattigt 

jordbrukssamhälle in på början av 1900-talet och övergången till att bli ett industrisamhälle, 
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tog det flera decennier att bli den välfärdsstat vi känner till idag. En gång i historien var 

visserligen moderniseringen koncentrerad i väst men idag är den bevisligen global. I Östasien 

håller många länder på att moderniseras. Även om industrialiseringen uppstod i väst så var 

västerländernas uppgång bara en version av modernisering (Inglehart, 1997: 11).  

Att vi inte kunde bestyrka sambandet mellan pressfrihet, utbildningsnivå och andelen kvinnor 

i parlament, i statistisk mening, med reducering av miljöförstörelse är något nedslående 

eftersom dessa inneboende faktorer i demokratin hade kunnat vara viktiga politiska 

prioriteringsområden för utvecklingsländernas miljömässiga hållbarhetssträvan, utöver sociala 

och ekonomiska vinster. Pressfrihet kunde inte, i statistisk mening, förklara länders 

reducering av miljöförstöring. Länder med en hög grad av pressfrihet borde egentligen 

prestera bättre i sitt miljöarbete eftersom den fria pressen kan åskådliggöra negativ 

miljöpåverkan och skapa opinionsbildning mot ansvariga företag eller styrande politiker. 

Hypotes 6 (H6) kan därmed inte bestyrkas. Det kan vara så enkelt att länder med hög 

pressfrihet, som oftast är demokratiska välståndsländer, divergerar produktionen till fattigare 

länder som drabbas av miljöutsläpp och föroreningar. Det blir alltså mindre skadlig 

miljöpåverkan att rapportera kring inom demokratiska välfärdsländer eftersom de värsta 

industriella miljöbovarna flyttar produktionen utomlands. Utbildningsnivån kunde inte, i 

statistisk mening, förklara länders reducering av miljöförstöring. Människor med högre 

utbildning. Andelen kvinnor i parlament kunde inte i statistisk mening förklara länders 

reducering av miljöförstöring. Detta har tyvärr en enkel och dessvärre beklaglig förklaring. 

Kvinnorepresentationen inom världens parlament är inte tillräckligt högt i dagsläget för att en 

genuseffekt ska gå att observera. Detta till trots att forskningen pekar på kvinnors, generellt 

sett, mer miljövärnande egenskaper och hållbarare livsstilsmönster än motsatta könet. Antal år 

av demokrati kunde inte, i statistisk mening, förklara länders reducering av miljöförstöring. 

Vad kan detta betyda? Har inte konsolideringen av demokratiska institutioner över tid eller 

ackumuleringen av demokratiskt kapital någon betydelse för demokratiska staters 

miljöarbete? Antal år av demokrati kanske inte har någon inverkan på reducering av 

miljöförstöring utan att det snarare beror på antalet samhälleliga institutioner eller 

institutionernas kvalitet, eller både och, som påverkar graden av miljöarbete. Hypotesen (H2) 

om det demokratiska kapitalets eventuella inverkan att minska utsläppen kan i alla fall inte 

bekräftas. Är det den mänskliga egenmaktsprocessen som är lösningen på 

hållbarhetsutmaningen? Att fler människor får åtnjuta mer friheter utan förtryck, tvång och 

restriktioner och växa sig till fritt tänkande individer med makt över sina liv, utgör möjligtvis 

även lösningen på många andra samhällsproblem än bara reducering av miljöförstöring. 

Den andra centrala frågeställningen löd:                   

Kan sociopolitiska och socioekonomiska faktorer, i statistisk mening, förklara länders 

ekologiska fotavtryck? 

Av de socioekonomiska faktorerna var det bara välstånd (se figur 2.1 samt tabell 3) som, i 

statistisk mening, kunde förklara länders ekologiska fotavtryck. Det är välståndsländerna som 

till största delen står för det totala ekologiska fotavtrycket i världen och mycket på bekostnad 

av fattiga länders utarmning av naturresurser och efterföljande negativa miljöpåverkan. 

Många västerländska industriländer förlägger också sina industrier i utvecklingsländer där 

utnyttjandet av billig arbetskraft är som mest profitabelt. Hypotes 7 (H7) kan därmed 

bestyrkas. Av de sociopolitiska faktorerna var det bara pressfrihet (se figur 2.6 samt tabell 3) 
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som i statistisk mening kunde förklara länders ekologiska fotavtryck. Vad beror detta på 

egentligen? Länder som har en hög grad av pressfrihet har också ett högt ekologiskt 

fotavtryck. Har det att göra med att vi blir mer utsatta för reklamexponering eller ständigt 

uppmuntrade till konsumtion via olika mediekanaler? Länder med en låg grad av pressfrihet 

har också ett lågt nationellt fotavtryck. Det har förmodligen med låg köpkraft att göra 

eftersom dessa länder oftast är diktaturer med inskränkt pressfrihet och utbredd fattigdom. Av 

de sociopolitiska faktorerna kunde inte antal år av demokrati (se figur 2.2 samt tabell 3) och 

andelen kvinnor i parlament, i statistisk mening, förklara länders ekologiska fotavtryck. Vad 

betyder detta? Ett rimligt antagande är att antal år av demokrati har och har haft en inverkan 

på det ekologiska fotavtrycket eftersom avancerade demokratier har haft en lång historia av 

industriella utsläpp och växande konsumtionsmönster som bidragit till välståndsbyggandet. 

Andelen kvinnor i parlament (se figur 2.5 samt tabell 3) kunde inte, i statistisk mening, 

förklara länders ekologiska fotavtryck. Som vi nämnde tidigare är kvinnorepresentationen 

inom världens parlament inte tillräckligt högt än för att någon könsskillnad ska märkas. Av de 

socioekonomiska faktorerna kunde inte utbildningsnivå (se figur 2.3 samt tabell 3) och 

postmaterialistiska värderingar (se figur 2.4 samt tabell 3), i statistisk mening, förklara 

länders ekologiska fotavtryck.  

Vi kommer nu diskutera närmare kring de samband som vi statistiskt kan bekräfta   

5.1 Välståndets inverkan på länders reducering av miljöförstöring 

Välståndet är en socioekonomisk faktor som, i statistisk mening, kan förklara länders 

reducering av miljöförstöring (se figur 1.1 samt tabell 7). Hypotesen (H1) att teknologisk 

innovation kan bidra till en renare produktion kan därmed bestyrkas. Välståndets positiva 

påverkan på EPI stämmer även överens med de teorier som presenterats av Fisher & 

Freudenburgs (2010: 702f) kring ekologisk modernisering som menar att svaret på 

hållbarhetskrisen finns i ekonomisk tillväxt. Där tillväxten i sig ger nya tekniska lösningar 

som i sin tur gör produktionen mer miljövänlig. Det är nu av vikt att diskutera teorin kring 

miljökuznetskurvan i relation till ovanstående tabeller samt bifogade figurer. World 

Development Reports definition menar att ekonomisk tillväxt bidrar till föroreningar men att 

invånarna genom ökade inkomster kommer bry sig mer om miljön då dem redan tillfredsställt 

de nödvändigaste behoven i livet (Bo, 2011: 1322ff). Miljökuznetskurvan kan till viss del 

bekräftas i denna analys då många välståndsländer tenderar att ha ett högt värde på både EPI 

och EF. Att individer bryr sig mer om miljön för att dem har en högre inkomst behöver inte 

betyda att de inte har ett högt ekologiskt fotavtryck. Norge och Sverige har karaktäriserats 

som postmaterialistiska i figur 2.4 samtidigt som länderna i figur 2.1 erhåller ett relativt högt 

ekologiskt fotavtryck.  

Teorin om miljökuznetskurvan som presenterades i kapitel 3 är intressant utifrån tabell 2 och 

figur 1.1. De flesta Europeiska I-länderna som t.ex. Spanien, Italien och Schweiz hamnar 

relativt högt upp i det högra hörnet i figur 1.1. Men det finns länder som har ett ännu högre 

välstånd men som hamnar lägre i figuren avseende att reducera sin negativa miljöpåverkan, 

vilka är: Qatar, Förenade Arabemiraten samt Kuwait. Dessa länder erhåller sitt välstånd i hög 

utsträckning p.g.a. olje-exporter vilket kan skapa en rik elit som befäster sin auktoritet på 

annat sätt än i mer demokratiska länder som t.ex. Sverige. Eftersom den styrande eliten 

troligtvis erhåller stora intäkter p.g.a. oljan så bör dem inte vara lika beroende av sina 

invånares politiska stöd vilket minskar incitamenten att implementera olika investeringar i att 

förbättra miljön. Ifall vi återkopplar till den tidigare forskningen om miljökuznetskurvan så 
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har dessa länder inte utvecklats historiskt på samma sätt som de europeiska länderna där den 

ekonomiska tillväxten sträcker sig över en längre tid bakåt. Enligt Bo så bör invånare i rika 

länder ha råd att bry sig mer om miljön men det kan också vara just här som den stora 

skillnaden ligger i mellan de europiska länderna och de ovannämnda olje-exporterande 

länderna (Bo, 2011: 1322ff). Det kan mycket möjligt vara så att det höga välståndet inte 

omfördelas och gagnar majoriteten av befolkningen i dessa oljebaserade länder utan hamnar 

hos en elit. Sverige kan klassas som ett typiskt land där eliten inte har ett överdrivet inflytande 

samtidigt som majoriteten av invånarna både har en hög levnadsstandard samt politiskt 

inflytande över besluten.  

För att relatera till Andersson & Gunnarssons (2011) intressanta forskning kring ekonomisk 

tillväxt och hållbarhet så visar tabell 2 och figur 1.1 att välstånd generellt sett inte är något 

negativt för länders hållbarhet utifrån en miljövänlig aspekt. Precis som författarna 

argumenterar för så kan det vara svårt att förvägra utvecklingsländer eller länder som håller 

på att industrialiseras att öka sitt välstånd genom ekonomisk tillväxt när det, som i vår studie, 

visar sig leda till reducering av miljöförstöring överlag. Samtidigt uppvisar t.ex. Kina, som 

just nu genomgår en mycket snabb industrialisering, höga utsläppsnivåer vilket tyder på att 

extremt snabb tillväxt kan leda till extrema utsläppsnivåer som även påverkar befolkningen 

(Sveriges Radio, 2014). Den verkliga hållbarhetsutmaningen ligger kanske snarare i att förmå 

människor att konsumera mer klimatvänligt samt att produkterna som konsumeras måste bli 

mer miljövänliga. Om utvecklingsländerna samtidigt kan dra lärdom av tidigare utveckling i 

industriländerna samt erhålla deras expertis och miljövänliga teknik kan vi tillsammans gå 

mot en mer hållbar framtid. Denna studie kan visa på att välstånd leder till reducering av 

miljöförstöring (se figur 1.1) men välstånd leder samtidigt till större ekologiskt fotavtryck (se 

figur 2.1). I skenet av detta går det paradoxalt nog att hävda att det ekologiska fotavtrycket 

leder till reducering av miljöförstöring eftersom välstånd och konsumtion är sammankopplat.  

5.2 Postmaterialistiska värderingars inverkan på länders reducering av 

miljöförstöring 

I den första frågeställningen var det bara två socioekonomiska faktorer som i statistisk mening 

kunde förklara länders reducering av miljöförstöring varav den första var välstånd och den 

andra är postmaterialistiska värderingar. De nordiska länderna hamnar i detta samband högt 

upp till höger i figur 1.4 vilket styrker hypotesen om att postmaterialistiska värderingar i sig 

minskar länders skadliga påverkan på miljön. Resultatet stämmer därmed överens med bl.a. 

Ingleharts (1997: 78) teori om postmodernisering som menar att ju högre inkomst människor 

får desto mer tenderar dem att värdesätta miljön. Resultatet var utifrån vår utgångshypotes 

väntat men samtidigt innehåller figuren inte ett lika stort urval av länder som övriga figurer. I 

figurens övre högra hörn finner vi inte särskilt oväntat Sverige, Schweiz och Norge vilka är 

typiska välståndsländer med en miljövänlig industri. Dessa länder kan även klassas som 

typiskt postmoderna samhällen utifrån Ingelharts forskning kring välstånd och värderingar. 

Det kan mycket väl ha skett ett generationsskifte bort från materialistiska värderingar 

(Inglehart, 1997: 78), men ovanstående länder kan troligtvis också klassas som länder där 

invånarna konsumerar avsevärt mer än den genomsnittliga populationen i ett U-land. I figur 

1.4 hittar vi i det nedre vänstra hörnet två stora länder som har ett betydelsefullt inflytande i 

världspolitiken, nämligen Kina och Ryssland. Faktumet att dessa länder saknar de 

postmaterialistiska värderingar som karaktäriserar de nordiska länderna kan betyda att Kina 

och Ryssland inte uppnått det postmoderna samhället trots sitt stora välstånd som kan ses i 
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figur 1.1. En orsak kan vara att länderna inte tillämpar en lika fri marknadsekonomi som de 

postmoderna nordiska länderna vilket kan göra att t.ex. Rysslands ledare kan välja att helt 

enkelt inte skydda sin miljö bättre inom landet. En större kontroll av ekonomin gör att 

regleringar för miljön kan implementeras enklare men om oviljan finns bland de politiska 

ledarna att sänka utsläppen till fördel för miljön så behöver snarare värderingarna hos ledarna 

förändras.  

 

5.3 Mänsklig egenmakts inverkan på länders reducering av miljöförstöring 

Vi har i statistisk mening kunnat bestyrka att mänsklig egenmakt har en inverkan på länders 

reducering av miljöförstöring. Welzels teori och index kring mänsklig egenmakt är dock 

relativt abstrakt vilket gör den svår att testa gentemot olika miljövariabler för att ta reda på 

vilka olika förutsättningar som kan ha ett förklaringsvärde. Welzel använder sig av tre 

undergrupper med respektive indikatorer för att ta reda på hur mycket mänsklig egenmakt 

som karaktäriserar ett land som är (1) teknologiska framsteg, (2 emancipatoriska värderingar 

samt (3) civila rättigheter. Dessa tre variabler blir oberoende variabler när de testas gentemot 

tre undergrupper av ekologisk hållbarhet i länder som är (1) påverkan på miljön, (2) kvaliteten 

på miljön samt (3) ekologisk hållbarhet. Nordiska länder som t.ex. Sverige, Norge och 

Danmark hamnar alla i det övre högra hörnet figur 1.7. Enligt Welzel borde det vara den 

variabel med mest materiella implikationer som också ger störst påverkan på miljön. 

Anledningen är att den påverkan som människan gör på naturen främst kommer från 

utvinnandet, konsumtionen samt produktionen av material. Därmed är det teknologiska 

framsteg som eventuellt har mest negativ påverkan på miljön och utesluter övriga variabler 

som signifikanta när dessa kontrolleras gentemot teknologiska framsteg och de beroende 

variablerna. Men när mänsklig egenmakt testades gentemot EPI så bör det vara teknologiska 

framsteg som ligger bakom det positiva sambandet (se tabell 3) vilket också styrker hypotes 

ett (H1) att teknologisk utveckling kan bidra till en mer miljövänlig produktion (Fisher & 

Freudenburg, 2010: 702f).  

Frågan som kvarstår och som har stor tyngd i denna studie är ifall mänsklig egenmakt är 

positivt eller negativt för miljön i det stora hela. För Welzel är svaret uppenbart, framsteg i 

mänsklig egenmakt har en positiv påverkan på kvaliteten av miljön men sett till den globala 

ekologiska hållbarheten är effekten neutral. Welzel kommer också fram till en annan viktig 

slutsats, nämligen att det är de emancipatoriska värderingarna som ger motivation till den 

teknologiska utvecklingen. Det kan tyckas paradoxalt att olika aspekter av mänsklig egenmakt 

påverkar den ekologiska hållbarheten på motsatta sätt eftersom teknologiska framsteg ökar det 

ekologiska fotavtrycket samtidigt som de emancipatoriska värdena förbättrar miljökvaliteten 

(Welzel, 2013: 380ff). 

5.4 Pressfrihetens inverkan på länders ekologiska fotavtryck 

Pressfrihet var en av de sociopolitiska faktorerna som vi inte lyckades skapa en 

forskningsgrundad hypotes kring eftersom inga studier sedan tidigare undersökt sambandet. 

Som figuren (se figur 2.6 samt tabell 3) visar över sambandet mellan pressfrihet och 

ekologiskt fotavtryck så återfinns många industrialiserade demokratiska västländer högt upp i 

det vänstra hörnet såsom Sverige, Finland, Danmark, Norge och Belgien. Av de 

skandinaviska länderna innehar Danmark det högsta ekologiska fotavtrycket och det lägsta 

värdet av pressfrihet. Längst upp i det högra hörnet återfinns de olje-exporterande staterna 
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Förenade Arabemiraten och Qatar med högst värde av ekologiskt fotavtryck och ett lågt värde 

av pressfrihet. Ett intressant exempel är det f.d. kommuniststyrda Estland som har ett nästan 

lika högt ekologiskt fotavtryck och pressfrihet som västvärldens största demokrati U.S.A. 

trots att landet bara varit självständigt i lite över 20 år. Som nämnts tidigare är 

pressfrihetsvariabeln omvänd på så sätt att den mäter ett lands frånvaro av pressfrihet, d.v.s. 

att ett land som har en hög grad av pressfrihet erhåller ett lågt värde. Länder som har en 

utbredd pressfrihet har också en större möjlighet att fritt rapportera kring eventuell 

miljöförstöring som sker inom landet men även åskådliggöra såväl mänskliga som 

miljömässiga missförhållanden utomlands som en direkt följd av ohållbar konsumtion och 

resursutvinning. I kapitel 1.5 förklarade vi att pressfrihetsvariabeln mäter tre dimensioner av 

pressfrihet: lagar och regleringar, politisk press och kontroll samt ekonomiska intressen. Det 

är alltså svårt att urskilja exakt vilken av dessa tre dimensioner som påverkar det ekologiska 

fotavtrycket mest. Det kan även vara så att en utbredd pressfrihet i ett land medför att 

befolkningen blir utsatt för ett större reklamtryck och uppmuntras att överkonsumera varor 

som Jorgenson (2003) menar. Det är också möjligt att vissa länder förlägger sina industrier till 

länder där det inte råder någon större pressfrihet för att eventuella miljöutsläpp inte ska 

uppmärksammas av journalister som sedan kan sprida informationen vidare till företagens 

hemländer.  

Ett land dit många rika länder har divergerat sin produktion under lång tid och där 

pressfriheten är kraftigt inskränkt är Kina. Många av de klädesplagg vi konsumerar i Sverige 

har med stor sannolikhet tillverkats i Kina. Kina är den största klädexportören och står för 38 

% av världens klädexport. Den Gula floden i Kina har förgiftats mycket p.g.a. tekoindustrins 

(sammansatt benämning för textil- och konfektionsindustri) utsläpp. Denna flod ger 

dricksvatten åt hundratals miljoner människor och matfiskarna innehåller hormonstörande 

ämnen samt höga halter av tungmetaller. Hundratals cancerdrabbade byar har erkänts av 

kommunistpartiet i landet. Kinesernas löner har stigit och många internationella företag 

förlägger numera sin textilproduktion till länder som exempelvis Indien och Bangladesh där 

kostnaderna för tillverkning är lägre. Miljöförstöring var länge ett tabubelagt ämne i Kina och 

människor var inte riktigt medvetna om vilka problem detta medförde och mediernas 

rapportering var oerhört begränsad. Bomullsodling kräver stora mängder vatten. För att 

tillverka en enda t-shirt går det åt tusentals liter vatten. Det råder redan stor vattenbrist på 

många håll i Kina och vattnet som finns är inte sällan redan förorenat. Det är inte enbart 

textilindustrin som står ansvarigt inför detta men klädestillverkningens alla steg som 

exempelvis färgning ger också stora utsläpp. De stigande lönekostnaderna inom Kinas 

textilindustri har gjort det svårare att konkurrera globalt och många företag väljer då istället 

att förlägga sin tillverkning i andra länder. Detta betyder att kinesiska företag måste hålla 

kostnaderna nere så långt som möjligt. Som en följd av detta låter företag bli att investera i 

mer miljövänlig teknik. Den utbredda korruptionen i Kina möjliggör också för företagen att 

kringgå landets miljölagar. Tiotusentals demonstrationer hålls varje år runtomkring i Kina 

mot lokal miljöförstöring och är det som upprör kineserna mest efter korruption. 

Miljöförstöringen har dock börjat kosta företagen och myndigheterna stora pengar (Sveriges 

Radio, 2014). 
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5.5 Välståndets inverkan på länders ekologiska fotavtryck 

Ökad konsumtion och den miljöförstöring som detta medför är idag ett av de mest 

överhängande och brådskande problemen ur ett globalt perspektiv och utifrån vår analys samt 

forskning kan vi också bekräfta hypotes (H7). Vi har i tidigare kapitel förklarat hur 

konsumtion och ekonomisk utveckling bidrar till ett högre ekologiskt fotavtryck genom bl.a. 

koldioxidutsläpp. Som figuren visar (se figur 2.1) så återfinns många rika västländer längst 

upp till höger i figuren såsom Danmark, Finland Sverige, Belgien och U.S.A. De stora 

oljeproducerande staterna Förenade Arabemiraten och Qatar innehar föga förvånande det 

största ekologiska fotavtrycket liksom det högsta värdet av välstånd. Ett intressant exempel att 

lyfta fram i sammanhanget är Danmark som befinner sig långt upp i det högra hörnet av 

figuren och som innehar ett något större ekologiskt fotavtryck än det till storleken mycket 

större U.S.A. Som figuren visar (se figur 2.1) så kan den kärna som Jorgenson (2003) skriver 

om eventuellt utgöras av de industrialiserade västländerna som återfinns längst upp till höger i 

figuren såsom Danmark, Finland, Sverige, Irland och U.S.A. 

Resultaten i en studie av Dietz, Rosa & York (2007) visade att befolkningsmängd och 

välstånd är de främsta drivkrafterna bakom det ekologiska fotavtrycket. Mängden land per 

capita tenderar att öka påverkan på det ekologiska fotavtrycket. Länder som befinner sig på 

tempererade och arktiska breddgrader tenderar att ha ett större ekologiskt fotavtryck än 

tropiska länder. Effekten av mängden land kan innebära att mönster av slösaktigt 

resursanvändande vuxit fram i stora länder. Effekten av breddgrad på det ekologiska 

fotavtrycket kan möjligtvis förklaras av att energikonsumtionen är större i kallare klimat. 

Ekologiska fotavtryck jämförs ofta mot de 11,4 miljarder produktiva hektaren som finns på 

jorden. När forskarna genomförde sin studie beräknades det dåvarande mänskliga fotavtrycket 

uppgå till 1,2 planeter. Forskarna förutspådde att människans krav på resurser skulle öka till 

1,6 planeter år 2015. De grundade detta på en årlig tillväxt på det globala fotavtrycket med 

2.12 % per år (Ibid: 16f). Som vi kan se uppe i högra hörnet av figur 2.1 så återfinns många 

länder från nordligare breddgrader som U.S.A. Norge, Sverige, Danmark, Finland, Irland och 

Belgien. Singapore, Australien och Kuwait återfinns från sydligare breddgrader. Längst ner i 

figurens vänstra hörn återfinns många tropiska utvecklingsländer som exempelvis Eritrea, 

Burundi, Mozambique och Haiti. Det är möjligt att effekten av breddgrad kan förklaras av att 

energikonsumtionen är större i kallare klimat.        

I en studie av Knight, Rosa & Schor (2013) föreslår forskarna att en minskning av antalet 

arbetstimmar inom välståndsländerna skulle kunna bidra till hållbarhetsagendan genom 

nedskärning i ekonomisk produktivitet och miljöbelastande konsumtionsmönster. Intresset för 

icke-tillväxtekonomi har ökat eftersom strukturella nyckelfaktorer som ekonomisk utveckling, 

miljöeffektivisering och en stigande tjänstesektor inte visat sig hjälpa samhällen mot att bli 

mer hållbara (Ibid: 691). Teknisk effektivisering kan exempelvis slå tillbaka. För cirka 150 år 

sedan fann William Stanley Jevons att billigare kolutvinning gjorde att konsumtionen steg. 

Detaljerade studier av trender inom energianvändning i U.S.A. och Europa visar också att 

ökad effektivisering har ett samband med en ökning i total konsumtion. York et al. (2009) 

visade i sin studie att bland fyra stora ekonomier (U.S.A. Kina, Japan och Indonesien) så hade 

miljöeffektivisering (minskat ekologiskt fotavtryck/BNP) ett samband med ökning av totala 

nivåer av konsumtion över fyra decennier. Den framväxande tjänstesektorn har framhävts 

som en viktig strukturell nyckelfaktor i samhällens hållbara omställning. Industrin var en gång 

viktig för utvecklingen till moderna samhällen men har nu alltmer börjat ersättas av en 
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växande tjänstesektor. Ett antal studier har dock inte lyckats finna ett samband mellan den 

relativa storleken av ett samhälles tjänstesektor och reducering av miljöpåverkan (York et al. 

2003, Dietz et al. 2007). Många forskare hävdar att uppnåendet av hållbarhet kräver att rika 

länder reducerar sina ekologiska fotavtryck genom att minska absoluta nivåer av materiell 

konsumtion (Knight, Rosa & Schor, 2013: 692ff). Inkomstnivåer, välstånd och miljöpåverkan 

är ojämlikt fördelat över världen. Det globala norr står huvudsakligen ansvarigt för den största 

delen av miljöpåverkan och många av dessa länder anses vara tillräckligt rika för att kunna 

minska sin tillväxt utan att riskera större välfärdsförluster. Det genomsnittliga antalet timmar 

varierar kraftigt mellan de relativt rika OECD-länderna. På makronivå kan höga eller stigande 

arbetstimmar skapa en ekonomisk effekt. Mer arbete genererar större ekonomisk avkastning, 

inkomster och konsumtion. Om antalet arbetstimmar reduceras samtidigt som det sker en stor 

ökning av antalet arbetare skulle dock den ekonomiska effekten på miljöpåverkan dämpas. 

Forskarna betonar dock att kortare arbetstimmar kan leda till högre arbetsproduktivitet och 

följaktligen högre löner. Hushåll med mer fritid skulle kanske resa mer med bil eller flygplan. 

När fortsatt ekonomisk tillväxt och högre inkomstnivåer inom utvecklade länder verkar bidra 

väldigt lite till större välbefinnande, så kan möjligtvis ökad fritid vara både socialt och 

miljömässigt fördelaktigt (Ibid: 698).          

6 Slutsatser 

Denna studie har haft som syfte att undersöka hållbarhetsutmaningen i världen genom att testa 

olika påverkansfaktorers eventuella statistiska samband med länders reducering av 

miljöförstöring respektive ekologiska fotavtryck. Våra egna tankar kring det resultat som 

uppsatsen utmynnat i är att genom mer ansvarsfullt konsumtionsbeteende kan I-länderna 

minska sin negativa miljöpåverkan på U-länderna men därmed kommer också U-ländernas 

totala inkomster minska om konsumtionen inom I-länderna minskar. En tanke är hur U-

länderna, och då främst deras stora andel fattiga befolkning, kan få en mer gynnsam 

livssituation samtidigt som industrin blir mer hållbar. Att utveckla samt använda sig av grön 

teknologi kostar mer för företagen vilket i sin tur höjer priset på slutprodukten. Kommer 

människor i både rika samt fattiga länder att acceptera en prisökning till fördel för miljön? 

Med tanke på klimatförändringarnas realitet och överhängande hot samt att många länder, i 

såväl den utvecklade som mindre utvecklade delen av världen, nu är drabbade av olika 

miljörelaterade problem så borde det vara i alla människors intresse att reflektera över detta 

globala problem. I Sveriges närområde är Östersjön ett typexempel på miljöförstörelse. Både 

svenska och utländska myndigheter har gått ut med rekommendationer till framförallt gravida 

kvinnor och små barn att äta betydligt mindre av många matfiskar i Östersjön p.g.a. höga 

halter av miljögifter.Vi har i denna studie främst fokuserat på effekterna av demokrati och 

modernisering på makronivå. Environmental Performance Index är ett miljöindex som 

innehåller sammanlagt 22 miljöindikatorer. Det är mycket möjligt att resultatet hade blivit 

annorlunda om vi hade inriktat oss på att finna statistiska samband mellan våra valda 

påverkansfaktorer och enskilda miljöindikatorer. Det finns inte mycket tidigare forskning 

kring våra valda påverkansfaktorer och eventuella statistiska samband med det ekologiska 

fotavtrycket, förutom välstånd, vilket gjorde det svårt att skapa hypoteser men samtidigt 

ökade vår nyfikenhet inför eventuella statistiska samband. Vår studie har bidragit till tidigare 

forskning genom att kombinera flera olika påverkansfaktorer, både gentemot reducering av 

miljöförstöring och det ekologiska fotavtrycket.  
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Uppsatsen har utmynnat i en viktig slutsats. Vi har empiriskt kunnat belägga ett generellt 

statistiskt samband mellan välstånd och reducering av miljöförstöring. Det finns debattörer 

som ihärdigt hävdat att fortsatt ekonomisk utveckling i U-länderna är oförenligt med 

miljöförbättringar. Vår förhoppning är att resultatet ur denna studie ska bidra till att nyansera 

hållbarhetsdebatten samt utgöra en motvikt till den sidan i debatten som verkar vilja förneka 

U-ländernas fortsatta ekonomiska utveckling med hänsyn till inbillad ökad miljöförstöring. 

Det verkar dock som att välståndet måste uppnå en kritisk punkt innan det sker en generell 

reducering av miljöförstöring. Det tar även ett antal generationsskiften från det att länder först 

industrialiseras och genomgår modernisering till att framväxten av postmaterialistiska 

värderingar sker (Inglehart, 1997: 23). Om I-länderna samtidigt kan underlätta U-ländernas 

välståndsbyggande genom att exportera miljöteknik samt dela med sig av industriella 

erfarenheter så kan ekonomisk utveckling vara förenligt med hållbarhet. Vi har även funnit ett 

statistiskt signifikant samband mellan välstånd och det ekologiska fotavtrycket. Den största 

hållbarhetsutmaningen ligger i att försöka få världens välståndsländer att sänka sina nationella 

ekologiska fotavtryck. Frågan återstår dock om vi är beredda och villiga att göra avkall på 

exempelvis materiella ting, exotiska matprodukter och flygresor till när och fjärran, för att 

minska det nationella fotavtrycket? Är minskat antal arbetstimmar överhuvudtaget realistiskt 

som Knight, Rosa & Schor (2013) föreslår? Frågan är hur industrin och tjänstesektorn ställer 

sig till minskat antal arbetstimmar. Det kanske rentutav krävs radikala politiska åtgärder i 

form av lagstiftning och regleringar kring personlig konsumtion och flygresande? I slutändan 

är det dock vi konsumenter som köper varorna och tjänsterna som företagen tillhandahåller. 

Det gäller att förmå människor att förstå vilken inverkan personliga konsumtionsmönster har 

på det ekologiska fotavtrycket. Det kanske krävs fler statliga subventioner som på olika sätt 

stödjer närodlad livsmedelsproduktion och främjar hållbarare livsstilsmönster.  

7 Framtida forskningsförslag 

Resultaten i denna studie öppnar upp för framtida forskning kring huruvida ytterligare 

modernisering och demokratisering av världens länder verkligen är förenligt med 

förbättringar av olika miljöindikatorer. Vi uppmuntrar till framtida forskningsbidrag som 

exempelvis fokuserar på specifika regioner i världen för att bättre kunna analysera effekterna 

som liknande statsskick har på miljöarbete. Fler fallstudier på enskilda länder och olika 

miljöindikatorer skulle även kunna öka förståelsen för hur makronivån kan påverka 

miljöarbetet i likartade politiska kontexter. Regeringsstabilitet är ett annat tämligen outforskat 

område som skulle kunna bringa mer klarhet kring hur miljöarbete påverkas av olika 

regeringsbildningar. Fler studier behövs som både beaktar reducering av miljöförstöring och 

det ekologiska fotavtrycket. Fallstudier skulle närmare kunna undersöka sambandet mellan ett 

lands reducering av en viss typ av miljöförstöring och vilken inverkan detta möjligtvis har på 

att minska det ekologiska fotavtrycket. Vi välkomnar även fler studier, både på makro- och 

mikronivå, som inriktar sig på att studera andra socioekonomiska och sociopolitiska faktorers 

inverkan på det ekologiska fotavtrycket. Vilken inverkan har exempelvis antalet icke-statliga 

organisationer på det ekologiska fotavtrycket inom olika länder? Det skulle även vara 

intressant om studier närmare undersökte vad det är med pressfriheten som påverkar det 

ekologiska fotavtrycket. Finns det ekonomiska intressen som har ett övertag? Vilken inverkan 

har olika lagar och regleringar? Hur stor inverkan har politisk press och kontroll? Hur mycket 

medialt utrymme och spelrum har exempelvis icke-statliga organisationer eller sociala 

rörelser som är kritiskt inställda till faktorer som ökar det ekologiska fotavtrycket, såsom 
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konsumtion? Många kvalitativa studier har tillämpat gestaltningsteorin för att undersöka hur 

olika nyhetsförmedlande medier gestaltar klimatförändringarna. Vi menar att det sannolikt 

krävs mer samarbete mellan olika akademiska discipliner för att skapa en helhetsbild av 

hållbarhetsutmaningen. Detta komplexa problem utgörs av en mängd bakomliggande faktorer 

varav mycket återstår att forskas kring. 
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Figur 2.1 

 

Data: (Global Footprint Network, 2014; UNESCO, 2014) 
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Figur 2.6 
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