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Abstract 
According to the theory of the Environmental Kuznets Curve there is a correlation between 

income per person and how much pollution there is. First, the pollution increases as the 

income increases and after a certain level of income, the pollution decreases when income 

increases. One possible reason is increased demand for a better environment when income 

increases. According to political economy models, such as the median voter model, it is not 

the average income that is relevant for policy decisions but the median income per person. 

This study tests a median voter model on the amount of sulfur dioxide in the air by taking the 

income distribution, which is measured by the gini coefficient, into account. Panel data from 

25 countries for the period 1971-1992 were used. The study finds no empirical support for the 

hypothesis that income distribution affects the amount of sulfur dioxide in the air. 

Sammanfattning 
Enligt teorin för den så kallade miljökuznetskurvan är samband mellan inkomst per person 

och mängden föroreningar till en början positiv. Efter att inkomsten per person nått en viss 

nivå minskar istället föroreningsnivån med ökad inkomst per person. En tänkbar orsak är att 

individerna efterfrågar en bättre miljö när inkomsten ökar. Enligt politiska modeller, till 

exempel medianväljarmodellen, är det inte medelinkomsten som är relevant för politiska 

beslut utan snarare medianinkomsten. Denna studie testar en medianväljarmodell på 

svaveldioxidmängden i luften genom att ta hänsyn till inkomstfördelningen som mäts med 

ginikoefficienten. Paneldata från 25 länder för perioden 1971-1992 har använts. Studien 

finner inte något empiriskt stöd för hypotesen att inkomstfördelningen påverkar 

svaveldioxidmängden i luften. 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion 
Nästan varje dag kommer ny information om miljöhot som berör jordens befolkning i en allt 

större utsträckning. Luften påverkas i en stor omfattning av hur vi använder jordens resurser. 

Luftföroreningar till följd av förbränning av olika material förekommer överallt på jorden. En 

vanlig och omtalad förorening är svaveldioxid. Länders utsläppsnivåer av gasen varierar och 

därmed också respektive lands luftkvalitet (Naturvårdsverket 2011).  

Grossman och Kruegers så kallade miljökuznetskurva (1995)  mäter samband mellan 

föroreningar och inkomst per person (medelinkomsten). Enligt sambandet ökar 

föroreningarna när inkomstnivån per person ökar, för att efter att en viss inkomstnivå nåtts, 

istället minska när inkomsten per person ökar. Enligt deras teori beror denna vändning på att 

individer upplever en onytta av föroreningar och att de, efter att ha fått sina grundliga 

livsförutsättningar tillfredställda, väljer en renare luft genom att kräva hårdare 

miljölagstiftning. Grossman och Krueger (1995) upptäckte att medelinkomsten vid 

vändpunkten skiljer sig bland länder, vilket har lett till flera efterföljande studier som 

ifrågasatt miljökuznetskurvan (Eriksson och Persson 2003) (Farzin och Bond 2006) 

(Harbaugh, Levinson och Wilson 2002).  

Enligt det så kallade medianväljarteoremet är det inte medelinkomsten som är relevant för 

politiska beslut i demokratiska länder utan snarare medianinkomsten. Eftersom inkomst är en 

primär källa till hur individer röstar i demokratiska val är individen med medianinkomst 

beslutsfattare enligt medianväljarteoremet och kallas medianväljaren (Berg 2012, 121). 

En ojämn inkomstfördelning leder till att medianinkomsten skiljer sig från medelinkomsten. 

Inkomstfördelningen är högerskev, vilket innebär att medianväljarens inkomst är lägre än 

medelinkomsten (Nicholson och Snyder 2002, 696). Enligt dessa teorier tas politiska beslut 

utifrån en lägre inkomst än medelinkomsten. 
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1.2. Problemformulering och syfte 
Utifrån medianväljarteoremet och medianväljaren som beslutsfattare misstänks ojämlikheter i 

inkomstfördelning påverka luftkvaliteten i demokratiska länder. Det råder inte konsensus i 

tidigare forskning om sambandet mellan inkomstfördelning och svaveldioxidmängden i 

luften. 

I denna studie mäts inkomstfördelning med den så kallade ginikoefficienten vars påverkan på 

svaveldioxidmängden i luften skattas, när hänsyn tagits till befolkningstäthet och 

medelinkomst. Därmed syftar uppsatsen till att ta reda på om en ökad inkomstojämlikhet leder 

till en ökad svaveldioxidmängd i luften, i demokratiska länder. 

1.3. Metod 
Utifrån teorier om medianväljarteoremet ställs hypoteser som prövas med en multivariat 

regressionsanalys av ett obalanserat paneldataset.  Det består av sekundärdata för 

observationer från 25 länder under perioden 1971 till 1992.  Datasetet bearbetas med hjälp av 

Excel och regressionsanalys av materialet görs i STATA. 

Regressionen genomförs enligt Least Square Dummy Variable-modellen (LSDV). Valet av 

denna modell beror på att den tillåter införandet av så kallade fixa effekter. Det innebär att 

hänsyn tas till olikheter mellan de stationer där mätningarna av svaveldioxid gjorts genom att 

dummyvariabler skattas och förser varje mätstation med varsina intercept (Gujarati och Porter 

2009). Denna metod är motiverad att använda då det är rimligt att anta att platsspecifika 

variabler förekommer, men som utelämnats i regressionen. Modellen kommer på samma sätt 

testas med hänsyn till fixa effekter för tiden eftersom förändringar som sker över år i till 

exempel teknik och miljölagstiftningar misstänks vara av betydelse för koncentrationen 

svaveldioxid. Modellen ska skatta förklaringsvariablerna BNPpc (inkomst per person), BNPpc
2
 

samt ginikoefficientens påverkan på svaveldioxidmängden i luften. 

Utifrån regressionsanalysens resultat dras slutsatser för hypoteserna samt görs jämförelse med 

tidigare forskningsresultat.  

1.4. Avgränsningar 
Inkomstojämlikheters påverkan på ickedemokratiska länder exkluderas från studien då den 

grundas på teorier som endast är tillämpbara på demokratiska länder. Avgränsning för vad 

som räknas som demokrati görs också och redogörs för i kapitel 4.1.1. 

För att testa om medianväljarens inkomst avgör svaveldioxidmängden i luften vore 

medianinkomsten det bästa måttet att använda som förklaringsvariabel. Då information om 

denna saknas används istället medelinkomsten tillsammans med ginikoefficienten för att på så 

sätt ta hänsyn till inkomstfördelningen. Ginikoefficienten är det vanligaste måttet på 

inkomstfördelning (Berg 2012, 470). 

Tidigare forskare har prövat sambandet mellan svaveldioxidmängden i luften och inkomst per 

person genom att använda fördröjda värden på BNPpc för olika många år, eftersom 

inkomstens effekt på svaveldioxidmängden inte nödvändigtvis sker direkt. Då detta inte 
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resulterat i signifikantare samband kommer denna studie inte använda sig av det för varken 

BNPpc eller ginikoefficienten (Harbaugh, Levinson och Wilson 2002). 

1.5. Disposition 
Redovisning av tidigare studier i ämnet ges i följande kapitel. Därefter följer uppsatsen 

metoden för det klassiska ekonometriska tillvägagångssätt som Gujarati och Porter 

presenterar (2009, 2-3). I kapitel tre redogörs grundläggande teorier, om medianväljaren och 

inkomstfördelning, som problemet grundar sig i. För att ge problemet en mikroekonomisk 

förklaring återges en modell utvecklad av Stokey (1998) och Eriksson Persson (2003). 

Kapitlet avslutas genom att ställa upp studiens hypoteser. Analysen presenteras i kapitel fyra 

genom att först beskriva det datamaterial som analysen utgår från. Därefter beskrivs 

tillvägagångssättet för att skatta den ekonometriska modellen, vilken också presenteras här. 

Kapitlet avslutas med att resultaten av regressionsanalyserna presenteras och tolkas. I 

avslutande femte och sjätte kapitel presenteras en diskussion och konklusion av teorier, analys 

och tidigare forskning.  



 
 

4 

 

2. Bakgrund 

2.1. Svaveldioxid 
Svaveldioxid är en förorening som uppstår vid förbränning av svavelhaltiga ämnen. Gasen 

stannar länge i atmosfären och sprids över stora avstånd. Halten svaveldioxid samt 

intransporten av den har i flera länder minskat de senaste årtiondena och det beror bland annat 

på internationella överenskommelser om hårdare lagstiftning om rening av utsläpp 

(Naturvårdsverket 2011). 

2.2. Tidigare studier 

2.2.1. Miljökuznetskurvan 

Sambandet som Grossman och Krueger (1995) upptäckte mellan föroreningar och inkomst 

per person, som visas i figur 1 nedan, visade att de flesta länder passerade vändpunkten för 

föroreningsnivån innan inkomsten per person och år nått cirka 8000 dollar
1
. 

Figur 1: 

 
Miljökuznetskurvan 

Harbaugh, Levinson och Wilson (2002) undersökte om sambandet även gällde ny data på 

föroreningar. Sambandet visade sig vara känsligt för de nya observationerna då inkomstnivån 

vid vändpunkten, när de fann en sådan, fluktuerade kraftigt beroende på datamaterial samt 

ekonometriskt tillvägagångssätt. De kom fram till att hänsyn borde tas till platsspecifika 

variabler genom att använda sig av fixa effekter. Det gjorde inte Grossman och Krueger 

(1995), varför Harbaugh, Levinson och Wilson (2002) kritiserade dem och därmed värdet av 

deras resultat. 

2.2.2. Ojämn inkomstfördelning 

Enligt Eriksson och Persson (2003) har medianväljaren en stor betydelse för luftkvaliteten i 

demokratiska länder. De menar att länders olika inkomstfördelning orsakar att 

miljökuznetskurvan varierar för olika länder (Eriksson och Persson 2003). I en stencil 

presenterar Eriksson och Persson (2011) sin teori genom att ekonometriskt skatta 

inkomstfördelningens påverkan på luftkvaliteten. De mäter skillnader mellan 

                                                           
1
 BNPc mätta i konstanta, köpkrafts-justerade, 1985års priser. 
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medianinkomsttagare och medelinkomsttagare med ginikoefficienten. Koefficienten har ett 

värde mellan 0 och 100, där 0 innebär att allas inkomst är lika och 100 att en individ står för 

hela landets inkomster (Berg 2012, 470). De tar precis som Harbaugh, Levinson och Wilson 

(2002) hänsyn till mätstationernas speciella karaktärer. För att maximera antalet år att 

använda i studien interpolerar de medelvärden för de år som saknar observation av 

ginikoefficient.
2
 Eriksson och Persson finner ett signifikant samband mellan inkomst per 

person och mängden föroreningar, som de mäter med svaveldioxid. De finner även stöd för 

sin hypotes om inkomstfördelningens påverkan då ginikoefficienten visar sig ha ett positivt 

signifikant samband med svaveldioxidmängden i luften (Eriksson och Persson 2011). 

Ginikoefficienterna de använder är en sammanställning av fyra olika databaser gjord av 

ekonomerna Dollar och Kraay (2002). 

Farzin och Bond (2006) gjorde en undersökning utifrån liknande teorier. Deras resultat visade 

också att en högre ginikoefficient, ojämnare inkomstfördelning, leder till sämre luftkvalitet än 

en lägre ginikoefficient. Det som skiljer undersökningen från de tidigare presenterade är att de 

inte mätt inkomsten i konstanta priser, utan i löpande. De använder sig även av andra, senare 

uppdaterade (1997) ginikoefficienter än Eriksson och Persson (2011). Metodmässigt skiljer de 

sig från Eriksson och Persson eftersom de utöver interpolering av ginikoefficienter även 

upprepar värden av dem från närmast observerade år, för de år i slutet eller början på 

tidsperioderna för varje land, där interpolering inte är möjlig (Farzin och Bond 2006). 

Boyce och Torras (1998) gör en liknande undersökning för att kontrollera vilken roll olika 

former av maktfördelningar spelar för mängden föroreningar. Ginikoefficienterna de använder 

är sammanställda av världsbanken 1996. Skattning av ginikoefficienten gör de för 

höginkomstländer respektive låginkomstländer. De finner att ökad inkomstojämlikhet leder 

till ökad koncentrationen av föroreningar i låginkomstländerna, men att den har ett negativt 

samband för koncentrationen i höginkomstländerna. Deras ekonometriska tillvägagångssätt 

liknar Grossman och Kruegers (1995) då de inte tar hänsyn till mätstationernas olikheter 

(Boyce och Torras 1998). 

  

                                                           
2
 Interpolering: När observationer för två eller fler år saknas viktas medelvärdet till värdet för det år som är 

närmast. Alternativet vore att ta ett och samma genomsnitt för alla år mellan två värden. 
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3. Teori 

3.1. Medianväljarteoremet 
Många beslut om resursfördelning som tas i ett demokratiskt land går igenom en politisk 

process, då väljare talar om vad de vill (Nicholson och Snyder 2002, 685). Den politiska 

mekanismen samordnar individernas önskemål och besluten som tas fattas därmed 

gemensamt. Samordningen kan beskrivas av medianväljarteoremet (Berg 2012, 121). 

Individen som politiskt sett har lika många väljare till höger som till vänster om sig kallas 

medianväljaren. Den kandidat i ett val som når majoritet är den som får med sig 

medianväljaren, inklusive alla på dennes, inkomstmässigt, antingen vänstra (lägre inkomst) 

eller högra (högre inkomst) sida, eftersom inkomsten i huvudsak styr väljarens preferenser.
3
 

Då hamnar jämvikten där medianväljaren har sin nyttomaximeringspunkt. Kandidaterna i 

valet anpassar sin politik efter hur de tror att medianväljaren kommer välja, för att nå 

majoritet (Berg 2012, 121). Detta innebär att resultatet av ett val, i en demokrati, avgörs av 

just medianväljaren (Nicholson och Snyder 2002, 694-695) (Persson och Tabellini 2000, 51) 

(Bergh och Jakobsson 2010, 130). Teoremet används för att analysera hur politiska beslut tas 

(Nicholson och Snyder 2002, 685).  

Det som avgör medianväljarens inkomst är hur landets inkomster fördelas. Ju ojämnare 

inkomstfördelningen är desto större är skillnaden mellan medianinkomsten och 

medelinkomsten (Bergh och Jakobsson 2010, 342). 

3.2. Modell 
Nancy Stokey förklarar miljökuznetskurvans samband om hur föroreningar först beror 

positivt av tillväxt och sedan negativt, i artikeln ”Are there limits to growth?” (1998). Det gör 

hon med hjälp av en matematisk modell. I stencilen ”Sulfur Dioxide Pollution: Does income 

inequality matter?” anpassar Ericsson och Persson (2003) modellen till teorin om 

medianväljaren som beslutsfattare. 

3.2.1. Teknologi 

I Stokeys modell antas alla individer vara lika eftersom de antas ha lika inkomst och 

konsumtionsnivå. Stokey utgår från att det finns en så kallad socialplanerare i samhället som 

maximerar nyttan för individerna givet följande resursrestriktioner: 

                     

                            β > 1 

Den första ekvationen beskriver att den faktiska inkomsten (c), som även är konsumtion, 

beror på potentiell inkomst (a), och reningsteknologi (z).  z ∈[0,1], där 0 innebär att den 

produktionsteknologi som inte tillför några föroreningar används och 1 att den 

                                                           
3 Utöver sin inkomst har det visat sig att väljare även grundar sina val på idéer om rättvisa och ideologi (Bergh 

och Jakobsson 2010, 343). 
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produktionsteknologi som tillför mest föroreningar används. För att förenkla modellen görs 

antagandet i denna studie att befolkningen är lika med ett. Då är den faktiska inkomsten lika 

med landets totala inkomst (a), och socialplanerarens konsumtion är lika med landets totala 

konsumtion (c). När    , och den produktionsteknologi som tillför mest föroreningar 

används, beror konsumtionen (   ) enbart av den potentiella inkomsten. 

Den andra ekvationen beskriver att mängden föroreningar (x) beror på den potentiella 

inkomsten (a) och av reningsteknologi ( ). Oavsett befolkningsmängden antas alla individer 

drabbas lika av föroreningar.  

För ett givet värde på z ökar föroreningarna med inkomsten enligt ekvationen för 

föroreningar. Men ekvationen påvisar även att om renare teknologi (lägre värde på z) 

används, kan en minskning i föroreningarna samverka med att den potentiella inkomsten ökar. 

Det vill säga om reningsteknologin, i sin tur, förbättras (värdet på z minskar) till följd av 

tillväxten. 

Följande ekvation för z visar att dess värde beror av potentiell inkomst      

  
 

 
     

Om ekvationen för z substitueras in i ekvationen för x så att z elimineras, följer att:
4
 

          

Figur 2 

 
 

Ekvationen x=c
β
∙a

(1-β)
 för olika inkomstnivåer (a), β=2 
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Figur 2 visar möjliga samband för tre potentiella inkomster (a). På kort sikt är den potentiella 

inkomsten konstant och då kan socialplaneraren bestämma var på kurvan han eller hon 

befinner sig genom att välja värde på reningsteknologin (z). Detta eftersom föroreningarna (x) 

och konsumtionen (c) är en funktion av reningsteknologin.  

Den potentiella inkomsten antas växa exogent över tiden. Grafen i figur 2 visar att en ökning 

av den potentiella inkomsten leder till att kvoten föroreningar per konsumtion (x/c) blir lägre.  

Ett lågt värde på z vid en viss potentiell inkomst innebär att konsumtionen är låg och därmed 

även mängden föroreningar. Väljer socialplaneraren istället ett högt värde på z vid en viss 

potentiell inkomst är konsumtion och föroreningar höga. Prickarna vid de olika potentiella 

inkomsterna visar vad samhällplaneraren konsumerar och förorenar när denne väljer    . 

När     och den produktionsteknologi som tillför mest föroreningar används, är      , 

vilket innebär att konsumtionen och föroreningarna nu enbart kan öka om den potentiella 

inkomsten ökar. När den ökar når socialplaneraren en ny kurva enligt figuren. Var på kurvan 

socialplaneraren verkar, vid varje potentiell inkomstnivå, beror därmed på reningsteknologin, 

vilket tydliggörs i tabell 1 nedan:  

Tabell 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Förorenings- och konsumtionsnivå vid olika inkomster och olika nivå av reningsteknologi. c=a∙z, x=a∙z

β
. β=2 

 

Socialplaneraren bestämmer värdet på z utifrån den konsumtionsnivå som maximerar dennes 

nyttofunktion, givet en viss potentiell inkomst. 

3.2.2. Nyttofunktion 

Nyttan förklaras av hur individernas preferenser för konsumtion ser ut. Preferenserna visas i 

individernas nyttofunktion, vilken är lika för alla: 

                   

Enligt nyttofunktionen leder ökad konsumtion (som är en följd av ökad potentiell inkomst) till 

nytta,       för socialplaneraren. Samtidigt leder den ökade konsumtionen även till en 

”negativ nytta”,       då den orsakar föroreningar, som är en negativ externalitet. Nyttan 

bestäms av följande ekvation: 

z a=0,2 a=0,4 a=0,6 

0 
c=0,2∙0=0 

x=0,2∙0β
=0 

c=0,4∙0=0 

x=0,4∙0β
=0 

c=0,6∙0=0 

x=0,6∙0β
=0 

0,5 
c=0,2∙0,5=0,1 

x=0,2∙0,5
β
=0,05 

c=0,4∙0,5=0,2 

x=0,4∙0,5
β
=0,1 

c=0,6∙0,5=0,3 

x=0,6∙0,5
β
=0,15 

1 
c=0,2∙1=0,2 

x=0,2∙1β
=0,2 

c=0,4∙1=0,4 

x=0,4∙1β
=0,4 

c=0,6∙1=0,6 

x=0,6∙1β
=0,6 
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Där -σ är elasticiteten för marginalnyttan av att konsumera. Stokey utgår från att elasticiteten 

är större än 1 vilket innebär att marginalnyttan av konsumtionen faller kraftigt, när 

konsumtionen ökar. Om       skulle marginalnyttan av konsumtion också falla, men 

inte lika kraftigt, när konsumtionen ökar. Marginalnyttan av konsumtion och den ”negativa 

marginalnyttan”, marginalkostnaden, av föroreningar förväntas bli lika varandra eller korsas 

med tiden. Därmed antas marginalkostnaden, till skillnad från marginalnyttan, öka i en 

tilltagande takt när konsumtionen ökar, varför värdet för γ antas vara större än 1. B antas vara 

större än 0. 

Marginalnyttan av konsumtion är positiv och avtagande: 

               >0   (      ) 

        
  

        <0   

Marginalkostnaden av föroreningar till följd av konsumtion är positiv och tilltagande: 

               >0   (       ) 

                     >0   

Låg potentiell inkomst orsakar, oavsett z, låg konsumtion, vilket resulterar i låg koncentration 

föroreningar. Vid låg konsumtionsnivå är marginalnyttan av konsumtionen,        hög och 

marginalkostnaden av utsläpp,        låg. Då gäller att             . 

Socialplaneraren maximerar sin nytta: 

       
   σ  

  σ
 

   

 
 så att 

                     

        
         

   
 

       

 
  

 Max                                                 

Så länge socialplanerarens marginalnytta av konsumtion är högre än marginalkostnaden av 

föroreningar, som orsakas av konsumtion, är     : 

                   >                   

Potentiell inkomst kommer, till följd av exogena variabler, att öka över tiden. Det leder till att 

konsumtionen ökar och i takt med det minskar individens marginalnytta eftersom 

marginalnyttan av konsumtion är avtagande. Samtidigt ökar individens marginalkostnad för 

föroreningar, eftersom att marginalkostnaden är tilltagande. 
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3.2.3. Potentiell inkomst ökar 

Till en början, när den potentiella inkomsten är låg är således      , eftersom    . 

Högre potentiell inkomst orsakar högre konsumtion, vilket resulterar i högre koncentration 

föroreningar. Eftersom marginalnyttan av konsumtion är avtagande och marginalkostnaden 

tilltagande, leder högre konsumtion och högre föroreningshalt till slut till att marginalnyttan är 

lika med marginalkostnaden:  

                  =                 
 

När denna vändpunkt för den potentiella inkomsten, som här benämns   , uppnåtts reglerar 

socialplaneraren reningsteknologin för att hindra föroreningarna att öka i samma takt som 

innan, när konsumtionen ökar. 

Figur 3 nedan visar hur konsumtion och föroreningar beror på den potentiella inkomsten. När 

den potentiella inkomsten ökar och vändpunkten som markerats med en svart prick passerats, 

lägger socialplaneraren en del av konsumtionen, som följer av den ökade inkomsten, på att 

förbättra reningsteknologin. Därmed väljs ett värde på z som är mindre än 1. Detta leder till 

att nyttomaximeringen tillåter fortsatt ökad konsumtion, om än inte i samma takt, vilket 

förklaras av den blå linjen i figuren. Föroreningarnas minskning, till följd av investeringen i 

reningsteknologi förklaras av den röda, sluttande linjen i figuren  

Figur 3: 

 
B=1 och σ=2 används. (Stokey, 1998)  

Påståendena gäller givet att följande nyttofunktion gäller: 

              ,    

ur vilken det framgår att marginalnyttan av att    , när inkomst per person =   , är 0. 

Denna maxpunkt är vändpunkten där     inte längre väljs, utan ett lägre värde. Därför är 

det optimala vid nyttomaximeringen, när     , att    . 

0 

0,1 
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0,8 
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Detta resulterar i de optimala värdena för       och     när       som ges av ekvationerna: 

                                

                                

                                     

3.2.4. Medianväljarmodellen 

Medianväljarmodeller bygger på att individer skiljer sig åt. I Eriksson och Perssons modell 

(2003) antas individerna, till skillnad från Stokeys modeller, vara olika och ha olika 

konsumtionsnivåer. Konsumtionen för individ i ges av  

              

Medianinkomsten antas vara lägre än medelinkomsten:  

  
 

        

Där cm = medianinkomsten och c = medelinkomst. 

Om 
  

 
  ökar, så minskar inkomstojämlikheten. 

Även om individerna skiljer sig åt med avseende på produktivitet så antas föroreningarna vara 

lika för alla: 

             

Det politiska utfallet bestäms av medianväljaren som maximerar  

         
  

     

   
 

   

 
 så att 

                          

Medianväljarens marginalnytta av konsumtion är, precis som socialplanerarens, högre än 

marginalkostnaden av föroreningar innan vändpunkten    uppnåtts:  

                                           

Så länge nyttan är större än kostnaderna kommer medianväljaren välja      och     , 

eftersom       när    . 

Eftersom både socialplaneraren och medianväljaren väljer     innan de fått sina 

grundläggande behov tillfredsställda, kommer inte inkomstfördelningen ha någon betydelse 

innan vändpunkten nåtts. 

Påståendet att                gäller fortfarande. När hänsyn tas till medianväljaren 

som lagstiftare, vid en given nivå på     , är de förändringar som följs av en ökad potentiell 

inkomst samma som när socialplaneraren bestämmer, men inte lika stora. Det förklaras av att 
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          och resulterar i de optimala värdena för z*, c* och x* när z*<1 som ges av 

ekvationerna: 

                                          

  
                                          

                                                    

Vid en given potentiell inkomst leder en minskning i ojämlikheterna till att      ökar vilket 

leder till att reningsteknologin förbättras, föroreningarna minskar och konsumtionen ökar. 

3.2.5. Sammanfattning 

När vändpunkten passerats leder ökad potentiell inkomst enligt ekvationerna till att z och x 

minskar och c ökar, som följd av nyttofunktionen. Detta gäller oavsett inkomstfördelning. 

Däremot ger en ojämn inkomstfördelning svagare effekt av den ökade inkomsten och det 

beror enligt teorierna på att det är medianinkomstagarens inkomst som avgör. 

Vid en given potentiell inkomst efter vändpunkten gäller att när inkomstfördelningen blir 

jämnare väljs lägre z och desto mer konsumeras medan föroreningarna minskar. Detta visar 

sig i ekvationerna genom att jämnare inkomstfördelning innebär högre värde för       

Innan vändpunkten passerats har inte inkomstfördelningen någon betydelse för föroreningarna 

eftersom alla inkomsttagare väljer z=1. Om z inte förändras kommer föroreningsnivån och 

konsumtionen enbart påverkas av att den potentiella inkomsten förändras. 

Så snart vändpunkten passerats leder jämnare inkomstfördelning eller högre potentiell 

inkomst till att bättre reningsteknologi används. 

3.3. Hypoteser 
Tillväxt i inkomst per person förväntas först öka svaveldioxidmängden i luften och sedan 

minska den. Det innebär att variabeln BNPpc förväntas ha ett positivt samband med 

svaveldioxid medan variabeln BNPpc
2
 förväntas påverka negativt. 

Utifrån modellen och teorier om medianväljaren som makthavare (Stokey 1998) (Erikson och 

Person 2003) ställs även hypotesen att ökad inkomstojämlikhet har ett positivt samband med 

svaveldioxidmängden i luften i demokratiska länder. 

Befolkningstätheten förväntas ha ett positiv samband med svaveldioxidmängden eftersom 

totala produktionen som genererar föroreningar antas öka när befolkningen ökar.  

Hypotesen för tidstrenden är att den förväntas ha ett negativt samband med 

svaveldioxidmängden i luften eftersom ny teknik antas möjliggöra renare industri.  
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4. Resultat 

4.1. Data och ekonometri 

4.1.1. Data 

Beroendevariabeln är mätt vid flera olika mätstationer i varje land vid samma tidpunkt medan 

de oberoende variablerna är mätta på nationsnivå. Precis som i Grossman och Kreugers 

undersökning (1995) tas detta inte hänsyn till i denna regressionsanalys eftersom de 

oberoende variablerna antas vara genomsnitt som gäller för alla platser i landet. 

Data som används är samma som de Harbaugh, Levinson och Wilson (2002) använde, 

förutom observationerna av ginikoefficienter. 

Beroendevariabeln svaveldioxid presenteras i form av årliga medelvärden av mikrogram per 

kubikmeter. De är sammanställda av Global Environmental Monitoring System (GEMS) 

BNPpc och BNPpc
2
 förklarar sambandet som ger miljökuznetskurvan sitt utseende. De mäts i 

reala, köpkrafts-justerade, 1985 års priser och är framtagna av Penn World Tables (Summers 

och Heston 2002) 

Som mått på inkomstfördelning används ginikoefficienten. Variationen i 

inkomstojämlikheterna antas inte fluktuera mycket mellan åren. För att maximera antalet 

observationer interpoleras därför värden av ginikoefficienten för de år som uppgifter saknas. 

De första och sista år i en tidsskala som saknar observation av ginikoefficienten lämnas och 

tas inte med i regressionen. 

Ginikoefficienterna som används i denna studie är sammanställda av World Income 

Inequality Database (WIID) 2008. Datasetet består av uppdateringar av äldre källor samt av 

helt nya källor. WIID presenterar flera olika typer av mått på ginikoefficienter för varje land 

och år (UNU-WIDER 2008). Ginikoefficienterna för denna studie har valts enligt två 

prioriteringar. Den första är att mätningarna ska vara lika inom landet eftersom det i huvudsak 

är förändringen i sig, och inte skillnad mellan länder, som spelar roll för skattningen. Den 

andra prioriteringen är att de ska vara gjorda utifrån bruttoinkomsten eftersom ländernas olika 

skattepolitik annars kan påverka ginikoefficienten eftersom skatt jämnar ut inkomstskillnader. 

Information om ginikoefficienten mätt före skatt saknas för några av databasens redovisade 

länder men om första prioriteringen om lika mätning inom landet är uppfylld används även 

ginikoefficienter mätta efter skatt. I de flesta fall används den ginikoefficient som tar hänsyn 

till alla slags inkomster – lön, inkomst på kapital, räntor med mera (UNU-WIDER 2008). 

Även här förekommer informationsbrist för några av länderna vilket gör det omöjligt att vara 

konsekvent bland alla.  

För att ta hänsyn till ländernas totala inkomst och inte bara medelinkomsten per person tas 

befolkningstätheten hänsyn till i modellen som skattas. Även den är framtagen av Penn World 

Tables och mäts i tusentals invånare per amerikansk kvadratmile (Summers och Heston 

2002). 
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Utifrån ett demokratiindex skapat av Jaggers och Gurr (1995) med intervallet 0-10, där 0 

innebär låg demokrati och 10 hög demokrati, klassar denna studie ett land som demokratiskt 

om det har ett indexvärde ≥ 8. Valet av gräns för indexvärde, och därmed vilka länder som 

inkluderas i studien, grundas i att resultatet av undersökningen då är jämförbart med tidigare, 

liknande, studier, som använt samma demokratiindex och 8 som gräns (Harbaugh, Levison 

och Wilson 2002) (Eriksson och Persson 2003). 

I artikeln “Tracking Democracy’s Third Wave with the Polity III Data” (1995) beskriver 

Jaggers och Gurr hur skattningen av demokratier gjorts. Bland annat har hänsyn tagits till hur 

respektive land reglerar politiskt deltagande och konkurrensen mellan kandidater, hur valet av 

kandidat går till samt aspekter kring staters centralisation. Jaggers och Gurr (1995) försvarar 

indexets pålitlighet genom att presentera en korrelationsanalys mellan deras index och en rad 

tidigare, vilken visade korrelationer mellan 0,85 och 0,92. 

Koefficienten för demokratiindex skattas för att undersöka om antagandet att demokrati 

påverkar svaveldioxidmängden i luften stämmer. 

4.1.2. Ekonometrisk metod 

Datamaterialet som används består av tvärsnittsdata och tidsseriedata då variablerna 

presenteras för flera länder och för flera år. När dessa sätts samman fås ett paneldataset. 

Observationerna för beroendevariabeln finns för olika år för olika länder vilket ger 

obalanserad paneldata (Gujarati och Porter 2009, 593). 

Eftersom paneldata studerar upprepade tvärsnittsobservationer är det en passande metod för 

att studera dynamiska förändringar som denna studie ämnar göra. Paneldata tillåter 

heterogenitet mellan länderna och åren. Detta är till fördel då länder ofta skiljer sig från 

varandra och eftersom exempelvis lagar och teknik ändras över tiden (Baltagi 2002, 5).  

Risken för multikollinearitet mellan förklaringsvariablerna minskar i och med den ökade 

spridningen och stora mängden information. Det ger effektivare skattningar än de som fås av 

tvärsnittsdata eller tidsseriedata. Antalet frihetsgrader är också större i ett paneldataset än i 

tvärsnitts- eller tidsseriedataset. (Gujarati och Porter 2009, 592-593). 

När skattning av en oberoende variabels effekt på beroendevariabeln görs utifrån ett 

paneldataset, är varje skattning ett genomsnitt för alla mätstationer och alla år. Skattningen tar 

därmed inte hänsyn till skillnader mellan länder och mellan år. Ett Hausmantest avgör om 

hänsyn bör tas till detta. Resultatet redovisas i appendix och visar att olikheter ska tas hänsyn 

till för att nå konsistenta resultat. För att ta hänsyn till detta införs fixa effekter för 

mätstationer och för år (Gujarati och Porter 2009, 596-597, 605) (Baltagi 2002, 12-13). 

När hänsyn tas till fixa effekter införs dummy-variabler vilket minskar antalet frihetsgrader 

(Gujarati och Porter 2009, 598). För att detta inte ska leda till problem testas modellen för 

säkerhetsskull även utan fixa effekter för tid. Istället skattas då en variabel som tar hänsyn till 

den gemensamma tidstrenden (Gujarati och Porter 2009, 598). 

Modellen skattas genom att använda OLS-klustrade standardfel. Genom att klustra 

standardfelen tas hänsyn till det faktum att observationer inom ett land kan korrelera med 
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varandra eftersom mätningarna är gjorda på flera platser i ett land vid samma tidpunkt 

(Eriksson och Persson 2011). 

Den ekonometriska modellen som skattas: 

                                     
                              

Där i = individ (mätstation) och t = år.    mäter fixa effekter för mätstation och     är 

residualtermen för varje land och år. När modellen skattas med hänsyn till fixa tidseffekter, 

byts variabeln för tidstrenden ut och istället blir        . 

4.1.3. Eventuella ekonometriska problem 

Outliers  

Extrema observationer, outliers, kan ha en avgörande betydelse för resultatets signifikans. 

Outliers upptäcks genom att sammanställa summerande statistik för alla observationer som 

regressionen utgår från. Två outliers för svaveldioxidkoncentrationen upptäcktes och 

korrigeras för genom att de observationerna exkluderas från undersökningen. 

Multikollinearitet 

För många dummies kan orsaka multikollinearitet. Det innebär att det finns linjära samband 

mellan de oberoende variablerna. Problemet leder till att koefficienternas standardavvikelser 

blir stora vilket kan leda till icke-signifikanta parametrar. Detta kontrolleras med ett test i 

STATA som redovisas i appendix, tillsammans med en korrelationsanalys. Resultaten tyder 

på att multikollinearitet finns och att det är problem för BNPpc och BNPpc
2 

(Gujarati och 

Porter 2009, 340)
5
. Detta behöver dock inte vara ett problem eftersom BNPpc och BNPpc

2
 har 

ett naturligt samband mellan varandra. Därmed kan tolkning göras utifrån skattningarna av 

dem (Gujarati och Porter 2009, 350). 

Autokorrelation och heteroskedasticitet 

Det finns risk att residualernas varianser skiljer sig från varandra (heteroskedasticitet) och att 

det föreligger samband mellan dem (autokorrelation). Detta kan bland annat resultera i icke-

effektiva OLS-skattningar. Detta är vanligt förekommande vid regression av paneldata när 

hänsyn tas till fixa effekter. Det korrigeras för genom att klustra standardfelen, vilket ger 

standardfel som är robusta mot både heteroskedasticitet och autokorrelation (Hoechle 2007). 

4.2. Empiriska resultat och analys 

4.2.1. Deskriptiv statistik 
I tabell 2 presenteras en sammanfattning av variablerna för de demokratier som 

regressionsanalysen görs på. Redovisning av länderna som använts i analyserna finns i 

appendix. 

  

                                                           
5
 Enligt Gujarati och Porter (2009) är en tumregel att VIF> 10 indikerar problem med multikollinearitet. Detta 

gäller i studiens fall för BNPpc: VIF≈ 67och BNPpc
2
: VIF≈ 77. 
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Tabell 2: 

Förklarings-
variabler: 

Obs Medel S.D Min Max 

SO2 1624 40,07 34,2 2,35 350,9 

BNPpc 1624 12,01 4,76 0,77 18,1 

Befolkningsstäthet 1624 0,24 0,3 0,005 1,11 

Demokratiindex ≥8 1624 9,69 0,68 8 10 

Ginikoefficient 1624 37,32 7,08 21,92 76,55 

SO2 = mikrogram svaveldioxid per kubikmeter. BNP = BNPpc i tusentals dollar i 1985 års priser. Befolkningstäthet = Tusental 
personer per kvadratmile. 

Den summerande statistiken av demokratier visar att medelvärdet för koncentrationen 

svaveldioxid är 40 mikrogram per kubikmeter, men att spridningen runt värdet är stor då 

standardavvikelsen är höga. Medelvärdet för BNPpc är 12 tusen dollar. Även det med relativt 

stor standardavvikelse. Inkomstens spridning runt medelvärdet tyder på att medianinkomsten 

är av större intresse än medelinkomsten, vilket stödjs av teorin. Medelvärdet för 

demokratiindex är cirka nio, varför valet att dra gränsen för demokrati vid 8 istället för 9 eller 

10 inte borde har så stor betydelse. Vad gäller ginikoefficienten är skillnaden mellan högsta 

och lägsta värdet stor. Det säger dock ingenting om skillnaderna inom varje land, vilket är det 

som ska skattas. 

4.2.2. Regressionsanalys 

I följande tabell (3) visas fem modeller som är resultat av regressionsanalyser, gjorda i 

STATA, av de 22 länder som har demokratiindex ≥ 8 alla år. 

Tabell 3: 

Förklarings-
variabler: 

(1) (2) (3) (4) (5) 

BNPpc 5,304    
(6,185) 

4,727    
(6,528) 

8,354    
(6,656)     

7,559    
(6,896) 

 

BNPpc
2
 0,009    

(0,157) 
0,031     
(0,168) 

-0,188   
(0,155) 

-0,161   
(0,162) 

 

Tidstrend -3,443 
(0,637)*** 

-3,429 
(0,645)*** 

  -2,124 
(0140)*** 

Befolknings-
täthet 

567,213 
(108,773)*** 

565,339 
(108,516)*** 

628,198 
(113,067)*** 

627,152 
(111,546)*** 

612,242 
(0,14) *** 

Gini  -0,23     
(0,378) 

 -0,336   
(0,320) 

 

R2 (within) 0,183 0,184 0,271 0,272 0,161 

# observationer 1488 1488 1488 1488 1488 

# sites/ # clusters 170/264 170/264 170/264 170/264 170/264 

Vändpunkt -302,727 -75,927 22,239 23,405  

Tidseffekt nej nej ja ja Nej 

Signifikansnivå:  * P>0,1    ** P>0,05  *** P>0,01 

För att miljökuznetskurvans samband ska gälla krävs att koefficienten för BNPpc är positiv 

och koefficienten för BNPpc
2
 är negativ. Av resultatet framgår att när hänsyn inte tas till de 
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fixa effekterna för tid, utan för en gemensam tidstrend istället, är koefficienten BNPpc
2
 inte 

konsistent med teorin eftersom den är positiv. När hänsyn tas till de fixa effekterna för tiden 

stämmer däremot skattnigarnas riktningar överens med teorin. Skattningarna är dock inte 

signifikanta för varken BNPpc eller BNPpc
2
 och därför verkar det som att inkomsten inte 

påverkar svaveldioxidmängden i luften. Det kan bero på multikollinearitet mellan BNPpc och 

variabeln för befolkningstätheten eller variabeln för tidstrenden. Om detta är fallet bör värdet 

för R
2
 within vara mindre om BNPpc och BNPpc

2 
utesluts ur analysen. Detta kontrolleras för 

genom att jämföra värdena av R
2
 within i de regressioner de inkluderas med en regression där 

de inte inkluderas, vilket presenteras i modell 5. R
2
 minskar något (0,161<0,183) när 

inkomstvariablerna utesluts, men inte tillräckligt för att utesluta att skattningarna i modell 1-4 

stämmer och att BNPpc och BNPpc
2
 inte påverkar svaveldioxidhalten. Därmed är 

vändpunkterna för miljökuznetskurvan inte av intresse för någon slutsats. 

Befolkningsstäthet har enligt tabell 3 ett signifikant positivt samband med 

svaveldioxidmängden i luften. Tidstrenden är även den signifikant, men negativ. Enligt 

regressionerna minskar svaveldioxidmängden i luften med 3,5 mikrogram per kubikmeter 

varje år. Övriga skattningars signifikans ökar när hänsyn tas till fixa effekter för tid, istället 

för en gemensam tidstrend. Det tyder på att problem med för många dummyvariabler som 

diskuterades ovan, inte verkar förekomma. 

Koefficienten för hur svaveldioxid påverkas av ginikoefficienten är i de flesta fall negativ, 

men väldigt nära noll. Oavsett koefficientens riktning saknar den signifikans för alla modeller, 

oavsett om hänsyn tas till fixa effekter för tiden eller för en gemensam tidstrend. Därmed 

tycks inte ginikoefficienten ha någon påverkan på svaveldioxidmängden i luften. 

I följande tabell (4) visas fem modeller som är resultat av regressionsanalyser, gjorda i 

STATA, av alla de observationer där demokratiindex ≥ 8, för sammanlagt 25 länder. Här 

inkluderas därmed, till skillnad från den tidigare regressionsanalysen, länder som under 

undersökningsåren skiftat mellan att vara demokratiska och ickedemokratiska.  
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Tabell 4:  

Förklarings-
variabler: 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

BNPpc 
6,747  
(6,31) 

7,472 
(6,008) 

8,296 
(6,746) 

9,16 
(6,509) 

9,63  
(6,574) 

 

BNPpc
2
 

-0,002 
(0,158) 

-0,03 
(6,008) 

-0,109 
(0,158) 

-0,138 
(0,151) 

-0,173 
(0,152) 

 

Tidstrend 
-3,585 
(0,634)*** 

-3,601 
(0,627)*** 

    
   -1,969 

(0,202)*** 

Befolknings-
täthet 

453,175 
(72,836)*** 

453,748 
(73,075)*** 

521,813 
(83,965)*** 

521,815 
(84,315) 

488,992 
(86,435)*** 

442,868 
(0,202)*** 

Gini 
-0,28 
(0,372) 

  
-0,356 
(0,327) 

  
-0,381 
(0,326) 

 

Demokrati-index 
    -9,656 

(4,18)** 
 

R2 (within) 0,177 0,176 0,251 0,25 0,256 0,141 

# observationer 1624 1624 1624 1624 1624 1624 

#sites/# clusters 190/296 190/296 190/296 190/296 190/296 190/296 

Vändpunkt 1658,881 124,92 38,067 33,194 27,874  

Tidseffekt nej nej ja ja ja nej 

Signifikansnivå:  * P>0,1    ** P>0,05  *** P>0,01 

 

Till skillnad från tabell 3 är koefficienterna för BNPpc och BNPpc
2
 i rätt riktning oavsett om 

hänsyn tas till fixa effekter för tid eller en gemensam tidstrend. Skillnaden kan bero på att fler 

observationer tas hänsyn till i regressionerna i tabell 4 (1624>1488). Vad gäller signifikansen 

är resultaten de samma som i föregående tabell. Även här kontrolleras om resultatet kan bero 

på multikollinearitet genom att skatta en modell med enbart variablerna för tidstrend och 

befolkningstätheten och sedan jämföra R
2
-värdet med en regressionsanalys där variablerna för 

inkomst inkluderas. Här skiljer de sig inte heller avsevärt (0,141<0,177) varför samma 

tolkning görs, även om det minskar något mer än i de föregående regressionerna med färre 

observationer. Resultaten för ginikoefficienten är även de samma som i föregående tabell 3. 

Skattning görs även av demokratiindexets påverkan för att kontrollera om antagandet att 

graden av demokrati påverkar, stämmer. Trots att det gäller för ett intervall som är mellan 8 

och 10 visar resultatet, att på fem procent signifikansnivå minskar svaveldioxidmängden med 

cirka tio mikrogram per kubikmeter när demokratiindexet ökar med en enhet.
6 

 

  

                                                           
6
 I och med detta resultat gjordes även ett test för länder med demokratiindex=10 alla år. Dock gav detta inte 

någon ökad signifikans varför detta valts att inte redovisa. 
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5. Diskussion 
Utifrån tolkningarna av regressionsresultaten och kontrollen av R

2
-värden finns inte empiriskt 

stöd för något samband mellan inkomst per person och svaveldioxidmängden i luften. En 

enkel förklaring till att resultaten skiljer sig från tidigare studier kan vara att 

undersökningarna inte grundat skattningarna på samma och lika många år och länder eftersom 

alla har olika källor och mängd observation av ginikoefficienter. 

Att mäta BNPpc i konstanta priser är det mest teoretiskt relevanta eftersom hänsyn då tas till 

inflation, i motsats till Bond och Farzin (2006) vars inkomstmått var i löpande priser. Därför 

ifrågasätter jag tillförlitligheten i deras resultat.  

Jag finner stöd för mitt resultat i Harbaugh, Levinson och Wilsons (2002) undersökning. 

Precis som de beskriver tror jag att miljökuznetskurvan är känslig för vilka observationer som 

används.  

Svaveldioxidmängden i luften kan bero på geografiskt läge eftersom gasen sprider sig, varför 

detta mått kan ifrågasättas som beroendevariabel. Enligt teorierna vore det istället mer 

relevant att mäta individens direkta påverkan i form av utsläpp av gasen. Dock leder det 

ökade globala samarbetet om miljölagstiftningar till att politiken i ett land påverkar utsläppen 

i andra länder, och därmed förutsättningar för landets egen svaveldioxidmängd.  Att 

befolkningstätheten påverkar koncentrationen positivt är ett bevis på att lokala variabler har 

betydelse. Dessutom har de tidigare studier som funnit ett samband, använt mängden 

svaveldioxid i luften, och inte utsläpp, som beroendevariabel. 

Att ginikoefficienten inte påverkar enligt mina undersökningar men att andra studier kommit 

fram till motsatsen kan också ha flera orsaker. De ginikoefficienter som använts kommer från 

olika databaser och är uppdaterade olika år, vilket undersökningen kan vara känslig för. 

En intressant synvinkel är att väljarna inte säkert helt och hållet röstar utifrån sin inkomst, 

utan även utifrån tankar och idéer om rättvisa. Inkomstfördelningens påverkan, som resultat 

av väljaren med medianinkomst som makthavare, gäller givet att denne röstar utifrån sin 

inkomst. Enligt teorierna vänder utsläppsmängden vid den inkomst där individen fått sina 

grundliga livsförutsättningar tillfredsställda. Väljer individerna utifrån rättvisa kan det tänkas 

att de väntar med att prioritera och rösta för bättre luftkvalitet eftersom rättvisa innebär att fler 

än de själva även ska ha tillgodosett sina grundliga livsförutsättningar.  

Metoden att välja ginikoefficienter kan också ifrågasättas. Som tidigare nämnts gick det inte 

att vara konsekvent mellan alla länderna i valet av ginikoefficienter vilket kan påverka 

resultatet. Att interpolera värdena för de år som saknar information om ginikoefficienten ger 

inte nödvändigtvis korrekta värden. Att göra som Farzin och Bond (2006) och upprepa samma 

värden där interpolering inte är möjligt ger ännu mindre troligt, korrekta värden, varför jag 

anser mina skattningar vara pålitligare. 

Att befolkningstäthet har en positiv påverkan på koncentration svaveldioxid var väntat. Även 

att svaveldioxid minskar med åren var väntat och stöd för båda dessa resultat finns i de 

tidigare studierna som presenterats.  
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6. Slutsats 
Uppsatsens syfte var att undersöka om en ökad inkomstojämlikhet leder till en ökad 

svaveldioxidmängd i demokratiska länder. Jag finner inte att inkomstfördelningen har något 

signifikant samband med svaveldioxidmängden i luften. Jag finner inte heller något stöd för 

hypotesen att medelinkomsten (BNP per person) påverkar svaveldioxidmängden. 

Trots att resultatet av regressionsanalysen i uppsatsen inte går hand i hand med teorierna är 

utfallet inte helt oväntat. Tidigare studier i ämnet är oense. Att sambandet för 

miljökuznetskurvan är känsligt för vilka observationer som används argumenterar också 

Harbaugh, Levinson och Wilson (2002) för. 

Att undersöka inkomstfördelning med ginikoefficienten kan vara bristfälligt då koefficienten 

tillsammans med medelinkomsten inte speglar medianväljarens inkomst. Teorierna kan 

fortfarande stämma eftersom det jag vill mäta är medianväljarens inkomst som data saknas på.  
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 Appendix 

Multikollinearitetstest 

Collinearity Diagnostics 

   

Variable VIF 
SQRT 
VIF Tolerance 

R-
Squared 

BNPC 67,04 8,19 0,015 0,985 

BNPC2 76,74 8,76 0,013 0,987 

tidstrend 1,9 1,38 0,528 0,473 

bef.täthet 1,39 1,18 0,721 0,469 

gini 1,88 1,37 0,531 0,469 

Mean VIF 29,79       

 

Korrelationsanalys mellan oberoendevariabler: 

 

BNPC BNPC2 tidstrend bef.täthet gini 

BNPC 1 
    BNPC

2
 0,983 1 

   tidstrend 0,481 0,554 1 
  bef.täthet -0,324 -0,389 -0,198 1 

 gini 0,04 0,162 0,162 -0,336 1 

 

Hausmantest: 

 
-------Coefficients------- 

  

  
(b)              

fixed 
(B)  

random 
(b-B) 

Difference 
sqrt(diag(V_b-V_B))       

S.E. 

BNPC 7,727 5,211 -0,484 2,252 

BNPC2 0,031 -0,127 0,158 0,061 

tidstrend -3,429 -1,57 -1,858 0,178 

bef.täthet 565,339 71,115 494,224 57,229 

gini -0,23 0,134 -0,096 0,06 

  
b = consisten under Ho and Ha; obtained from xtreg 

 
     B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg 

                 Test:       Ho:       difference in coefficients not systematic 
 

 
        Chi2 (5)  =  (b-B)'[(V_b_V_B)^(-1](b-B) 

 
                        =         146,38 

 
Prob>chi2     =      0,000 

  

 

(V_b-V_B is not positive definite) 
 

 Nollhypotesen innebär att skattningsmetodernas resultat inte skiljer sig åt. Hausmantestet 

visar att skattningsmetoderna ger olika koefficienter och det skattade chi2-värdet är 

signifikant. Därmed förkastas nollhypotesen och fixa effekter används för att skatta modellen 

(Gujarati och Porter 2009, 605). 
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Undersökta länder 

Tabell 3: Regressionsanalys av länder med demokratiindex≥8 alla år under undersökningsperioden 

1971-1992: 

Land Observ-
ationer 

År 

Australien 43 1975-1985 

Argentina 27 1987-1989 

Belgien 20 1972-1977 

Canada 179 1972-1991 

Colombia 39 1976-1982 

Danmark 21 1977-1984 

Finland 24 1978-1992 

Frankrike 22 1977-1981 

Grekland 20 1978-1986 

Irland 39 1977-1989 

Israel 36 1973-1984 

Italien 26 1972-1983 

Japan 134 1972-1992 

Malaysia 15 1978-1984 

Nederländerna 40 1973-1986 

Nya Zeeland 67 1975-1991 

Portugal 32 1980-1992 

Storbritannien 55 1973-1985 

Sverige 30 1972-1980 

Tyskland 38 1973-1992 

USA 569 1971-1992 

Venezuela 12 1980-1991 

Totalt: 1488  

 

Tabell 2 och 4: Deskriptiv statistik i tabell 2 och regressionsanalys i tabell 4 är gjorda utifrån länderna 

ovan samt länder som skiftat mellan att ha demokratiindex ≥ 8 och < 8 under undersökningsperioden 

1971-1992: 

Land Observ-
aitioner 

År 

Brasilien 24 1985-1992 

Indien 76 1978-1985 

Spanien 36 1978-1990 

Totalt: 1624  

 


