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Sammanfattning 
Denna uppsats vetenskapliga grund hämtas främst från ekofeminism med tanken om 

jämställdhetsarbetets samband med miljövård, samt närvarons politik med teorier kring 

representationens betydelse för den politik som förs. Ekofeministisk teori menar att det finns 

betydelsefulla samband mellan förtrycket av kvinnor, icke-vita människor, och fattiga på ena 

sidan och den icke-mänskliga naturen på andra sidan. Detta innebär att kvinnor på ett bättre 

sätt förstår det förtryck som finns mot icke-mänsklig natur än män. Teorin om närvarons 

politik menar att det styrande idéfokuserade politiska systemet går miste om viktiga 

perspektiv och kunskaper som en mer representativ politik kan ge. Närvarons politik utgår 

från att politiskt underrepresenterade sociala grupper kan bidra med perspektiv och 

kunskaper som annars förblir ohörda. Utifrån grunden i dessa två vetenskapliga teorier syftar 

denna uppsats till att undersöka det potentiella sambandet mellan kvinnorepresentationen i 

EU-ländernas parlament och EU-ländernas miljöprestanda i Yale University Environmental 

Performance Index.                        

 Detta samband testas med sambandsmåttet Pearsons r samt en multipel regression där fler 

förklaringsvariabler kontrolleras. Resultatet visar att ett positivt samband existerar och 

kvarstår även vid kontroll av andra förklaringsvariabler med multipel regression. Dock kan 

endast 45,8% av den multipla regressionsmodellens variation förklaras av de oberoende 

variablerna. Det finns alltså relativt stort utrymme för felmarginal, samt att andra faktorer 

påverkar den beroende variabeln EPI. Resultat ger en statisk bild av verkligheten och kan 

endast ge svar om sambandet mellan de utvalda variablerna med de avgränsningar som satts 

och kan inte ge några allmänna sanningar om kvinnorepresentationens betydelse för 

miljöarbetet i allmänhet.                      

 Denna uppsats har belyst sambandet mellan kvinnorepresentationen i EU-ländernas 

parlament samt deras miljöprestanda utifrån Yale Univeristy Environmental Performance 

Index. Studien bidrar med intressanta indikationer om kvinnorepresentationens betydelse för 

det nationella miljöprestanda arbetet samt ger inspiration och stöd för ny kvalitativ forskning 

inom ämnet. 
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Inledning 
Människans påverkan på jorden och dess miljö är i dagsläget större än någonsin tidigare och 

som syndabock för denna utveckling utpekas ofta länder, ledare och företag. Vissa forskare 

menar dock att vi ofta glömmer att dessa problem egentligen härstammar från de idéer och 

tankar alla vi människor har och lever efter. I texten Ecofeminism Meets Business: A 

Comparison of Ecofeminist, Corporate, and Free Market Ideologies uppmanar Chris 

Crittenden oss att aktsamt betänka vår tro och de idéer vi lever efter. Detta av den enkla 

anledningen att vad vi människor tror på formar den värld vi lever i. Då vi i dagsläget 

befinner oss i vad många anser vara en miljömässig kris är det därför av stor vikt att se över 

de trosuppfattningar, idéer och paradigm som idag styr människans utveckling på planeten 

(Crittenden, 2000). Kapitalismen har sedan en lång tid tillbaka varit en styrande 

trosuppfattning för människans utveckling på jorden. Vissa forskare menar dock att miljön 

inte kan upprätthålla kapitalismen, precis som kapitalismen omöjligt kan upprätthålla miljön 

(Patterson, 2010).                         

 Nya tankesätt behövs alltså för att bemöta dagens miljöproblem och främja hållbar 

utveckling. Ekofeminismen har sedan dess uppkomst under 1970-talet gett uttryck för ett nytt 

sätt att se på miljöförstöringen i världen. Enligt Warren (1997) är grundtanken inom denna 

rörelse att det finns betydelsefulla samband mellan behandlingen av kvinnor, icke-vita 

människor, och fattiga på ena sidan och den icke-mänskliga naturen på andra sidan. Enligt 

den ekofeministiska tankegrunden är all feminism, miljövård eller miljöetik som inte ser 

dessa samband ofullständig i sin analys. Ekofeminismens huvuduppdrag är enligt Warren att 

belysa genus-natur samband och finna potential för att frigöra både kvinnor och icke-

mänsklig natur. Att bekämpa förstörelsen av icke-mänsklig natur är enligt ekofeminismen 

feminism, samtidigt som jämställdhetsfrågor är natur- och miljövårdsfrågor. Att undersöka 

genus-natursamband är alltså av stor relevans för det framtida hållbarhetsarbetet då det har 

potential att ge kunskap inte bara om hur vi skapar ett hållbart samhälle men även hur vi kan 

öka jämställdheten i samhället (Warren, 1997).               

 För att ge en grund till undersökningen samt det samband som presenteras kommer även 

teorin om närvarons politik, så som den beskrivs av bl.a. Anne Phillips, att användas. Denna 

teori beskriver ett alternativ till synsättet att skillnader mellan de liberala demokratierna i 

första hand är en fråga om idéer. Phillips tar upp frågan om hur de liberala demokratiernas 

representation kan påverka den politik som förs, alltså att representationen av samhällets alla 

sociala grupper påverkar den politik som förs i landet (Phillips, 2000). Vikten av 

kvinnorepresentation tas även upp av McHarg (2006) som i sitt försvar för könskvotering 

menar att kvinnor har en annorlunda politisk stil än män och kan föra fram andra perspektiv 

som annars går förlorade inom politiken. Denna tanke om en mer representativ politik är 

dock inte oproblematisk då det demokratiska system vi har idag inte fungerar på sådant sätt 

att vi röstar på en specifik demografisk grupp utan de idéer som de individuella politikerna 

står för. En fullkomligt representativ politik är alltså inget McHarg eller Phillips förespråkar, 

men att politiken speglar samhällets demografi är fortfarande av stor betydelse för att alla 

perspektiv och synsätt skall bli representerade (McHarg, 2006) (Phillips, 2000).     

 Denna uppsats använder tidigare forskning inom området till grund för en statistisk 

undersökning av sambandet mellan kvinnorepresentation och miljöprestandaarbetet i EU. 
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Detta genom utförandet av en kvantitativ undersökning av kvinnorepresentation i EU-

ländernas parlament, samt ländernas miljöprestandaindex i ”Yale University’s 

Environmental Performance Index”. 

Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka sambandet mellan kvinnorepresentationen i EU-ländernas 

parlament och ländernas miljöprestanda. Detta genom att undersöka sambandet mellan 

kvinnorepresentation i EU-ländernas parlament och EU-ländernas miljöprestanda index i 

”Yale University’s Environmental Performance Index”. Motiveringen till detta syfte är att 

forskning av t.ex. Anne Phillips (2000) har visat att kvinnorepresentation inom politiken 

påverkar den politik som förs då kvinnor kan bidra med andra perspektiv och synsätt som 

män ofta inte kan. Ur detta perspektiv är det därför av intresse att undersöka hur 

kvinnorepresentation kan påverka arbetet för en hållbar miljö. Uppsatsens syfte är även att 

undersöka hur sambandet ser ut vid en kontroll av andra utvalda förklaringsvariabler som 

kan påverkan miljöprestanda. Denna uppsats är sambandsprövande och kommer att utgå från 

följande frågeställningar: 

 Hur ser det potentiella sambandet ut mellan kvinnorepresentationen i EU-ländernas 

parlament och deras miljöprestandaindex? 

 Hur ser det potentiella sambandet ut mellan kvinnorepresentationen i EU-ländernas 

parlament och deras miljöprestandaindex vid kontroll av andra förklaringsvariabler? 

Genom att försöka besvara dessa frågeställningar är förhoppningen att denna uppsats ska 

belysa och bidra med kunskap om kvinnorepresentationens påverkan på det nationella 

miljöarbetet inom EU. Detta med anledning av behovet att blåsa nytt liv i diskussionen kring 

hållbar utveckling och jämställdhet, samt att lyfta fram tidigare forskning inom detta område 

som sällan ges den plats den förtjänar.     

 

Avgränsningar i syfte 

Syftet med denna uppsats kommer att avgränsas på ett antal sätt. För det första syftar denna 

uppsats endast till att vara undersöka samband mellan de variabler som valts ut. Denna 

sambandsundersökning bör inte godtas som bevis för teorier om ekofeminism eller 

representativ politik, dessa teorier används endast som grund och diskussionsunderlag för 

studien och dess resultat. De övriga förklaringsvariabler som studien kommer att använda är 

valda och avgränsade genom granskning av lämplighet, reabilitet och validitet. Dessa 

variabler bör ses som förenklade och generaliserande men med vetenskaplig grund. 

Avgränsningar vid val av länder att undersöka bör även tas i beaktning vid granskning av 

denna studie och kommer att mer djupgående beskrivas i metodavsnittet av denna uppsats. 

Övriga relevanta avgränsningar kommer att tas upp i respektive del av uppsatsen.         
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Teori och tidigare forskning 
Denna uppsats kommer att utgå från två olika områden av tidigare forskning; ekofeministisk 

teori och teorin om representativ- eller närvarons politik. De teorier och tidigare forskning 

som presenteras är valda för att ge en vetenskaplig grund till undersökningen samt att bidra 

med diskussionsunderlag för studiens resultat. Där ekofeminismen kan bidra med en analys 

av sambandet mellan kön och miljöarbetet, och närvarons politik kan bidra med en analys av 

kvinnorepresentationens betydelse för den politik som förs i ländernas parlament.   

 

Ekofeminism     

För att beskriva de grunder i ekofeministisk teori denna uppsats kommer att fokusera på 

krävs en tydlighet i betydelsen av vissa begrepp. Detta speciellt eftersom detta 

forskningsområde innefattar en mängd olika idéer och dispyter som utan tydlig förklaring 

och avgränsning lätt kan misstolkas. För att förklara ekofeminismens tankegrund är det 

därför lämpligt att först förklara feminismens grunder, med den definition som denna uppsats 

kommer att använda sig av. För att förtydliga begreppet feminism lånas Warren (1997) 

definiton, som beskriver feminism som en rörelse riktad till att undanröja den manliga 

könsmaktordningen och sexismen i samhället. Detta menar Warren är den grundtanke som 

all feminism utgår från, alltså att könsmaktordning och sexism existerar i samhället, att detta 

är fel och bör förändras. Detta innefattar frigörelsen av alla kvinnor oberoende av etnicitet, 

ras och sexuell läggning. Feminism handlar alltså om att avlägsna all form av förtryck på 

kvinnor. Feminism kämpar därför även mot rasistiskt förtryck, klassdiskriminering, 

homofobiskt förtryck, åldersdiskriminering, islamofobiskt förtryck, samt antisemitistiskt och 

etnocentristiskt förtryck. Detta gör alltså att feminism inte endast inriktas till frigörelsen av 

kvinnor utan även frigörelsen av alla icke-vita, HBTQ-personer, fattiga, unga mm. Alla 

frågor som berör och ökar förståelsen för förtrycket av kvinnor är alltså per denna definition 

feminism (Warren, 1997).                      

 Om vi kan förstå denna definition av feminism som en rörelse för att motarbeta all form av 

förtyck mot kvinnor kan vi även bättre förstå det samband som de första ekofeministerna 

synliggjorde i litterära verk som t.ex. Susan Griffins Woman and Nature (1978) och Carolyn 

Merchants The Death of Nature (1980). I dessa texter menar Gaard (2011) att sambandet 

mellan förtryck av kön, ekologi, ras, arter och etnicitet på ett tydligt sätt kunnat synliggöras 

och den ekofeministiska tankegrunden utvecklas. Griffins Woman and Nature tar upp hur 

feminisering av kvinnor, arter, djur, natur, icke-vita, homosexuella etc. har legitimerat mäns 

förtryck mot dessa grupper i samhället. Samt hur denna feminisering har tillåtit 

mansdominerade maktstrukturer att skapa en bild av dessa grupper som underordnade och 

mindre värda.  Merchants ”The Death of Nature” sammanställer historisk dokumentation för 

att stödja föreställningen om att förtrycket av kvinnor och naturen gemensamt bottnar i 

naturvetenskaplig och kapitalistisk logik som beskrivs som en blandning av ekonomisk och 

rationalistisk (Gaard, 2011).                       

 Vid en beskrivning av ekofeministisk teori bör det även klarläggas att ekofeminism inte 

endast innefattar en teori. Vad Warren tar upp som gemensamt och distinkt för all 
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ekofeminism är dock att se förtryck av icke-mänsklig natur som en feministisk fråga 

(Warren, 1997). En teori inom området som många ekofeminister tar avstånd från är den som 

beskrivs av Sandilands i The Good Natured Feminist: Ecofeminism and the Quest for 

Democracy. ”Motherhood enviromentalism” – som Sandilands benämner denna teori 

förespråkar att kvinnan har en speciell relation till naturen som rotas i hennes omtanke för 

familjen och samhällets hälsa och välmående. På grund av detta instinktiva beskydd av 

hemmet och familjen menar en del forskare att kvinnor är bättre lämpade att ägna sig åt 

miljövård än män. Detta ifrågasätts starkt av Sandliands som menar att denna teori förskjuter 

alla tankar om att kvinnors miljömedvetenhet är en fråga om tankar, resonemang, estetik 

eller etik. ”Motherhood enviromentalism” som teori innebär istället en återkomst av 

patriarkala och heterosexuella ”familjevärderingar” som skall återställa en hälsosam 

(”naturlig”) familj och en hälsosam (”naturlig”) planet. Detta resonemang är av betydande 

problem för kvinnor då fokus läggs på miljövård ur ett patriarkalt, antifeministiskt och 

heteronormativt syfte. Samtidigt som synen på naturen och miljövård fokuseras utifrån 

människan och kärnfamiljens behov. Det handlar alltså om att miljön bör räddas för att säkra 

människans välstånd, samt att kvinnors miljöarbete styrs, och bör styras av omtanken för 

familjen och hemmet (Sandilands, 1999).    

Denna bild av kvinnan som en vårdare av naturen, styrd av instinkt att skydda familjen 

innebar enligt många ett dråpslag för ekofeminismens utveckling under 1990-talet skriver 

Gaard (2011). Ekofeminismen förkastades bland vissa som styrd av idéer från essentialismen 

och karaktäriserade alla kvinnor som vårdare av naturen (Gaard, 2011). Istället för att godta 

denna idé om ”Motherhood enviromentalism” menar Sandliands att ekofeminismen kan 

använda och utveckla denna idé genom att ställa vissa relevanta frågor. Till exempel: varför 

sägs kvinnors miljömedvetenhet (vad detta nu innebär) vara grundad i deras (vilka nu dem 

är) omtanke för familjen och samhället? Denna frågeformulering berör det som Sandliands 

anser vara ekofeminismens kärna. Vid besvarandet av denna typ av frågeställning synliggörs 

först vad miljömedvetenhet innebär ur de förtrycktas perspektiv; ett naturens perspektiv. 

Sedan kan frågeställnigen även hjälpa till att identifiera de förtryckta samt få oss att förstå 

sambandet mellan förtryck av naturen och förtryck av icke-vita och kvinnor (Sandilands, 

1999).                            

 Vikten av ”motherhood enviromentalism” eller ” ”ecomaternalism” i ekofeministisk debatt 

menar vissa forskare vara avtagande. Stoddart och Tindall ser positivt på detta och menar att 

debatten nu äntligen fokuserar på maskulin dominans, den andra sidan av den 

ekofeministiska förtrycks-teorin. Tanken om maskulin dominans (eller maskulin hegemoni) 

berör de sociala värderingar och beteenden associerade med de dominerande 

konstruktionerna av maskulinitet. Element av maskulin hegemoni i det västerländska 

samhället kan t.ex. vara mannens roll som ekonomisk försörjare, individualism och 

konkurrens. Dessa element har visat sig innebära stora problematiska effekter på ekologin 

och ger ofta en förklaring till varför män visare ett svagare intresse för miljön än kvinnor. 

Element av maskulin hegemoni kan även åberopas till att förklara varför kvinnor och naturen 

exploateras i förtryckande ekonomiska och politiska system (Stoddart & Tindall, 2011). 

Forskningen samt empirisk data kring ekofeministisk filosofi menar Warren kan ge en 

mängd slutsatser om förtrycket av kvinnor, icke-vita, icke-hetrosexuella, naturen och djur. 

Warren delar in dessa slutsatser i åtta olika punkter. 
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1. För det första påverkas kvinnor och barn i större utsträckning av miljöförstöringar.  

 

2. Förringandet av kvinnors kunskaper påverkar negativt både kvinnors 

levnadsförhållanden samt ekologisk hållbarhet. 

3. Att inte se förtrycksproblematik angående kön, ras, klass och ålder vid formandet av 

miljöpolicyer- och teorier påverkar detta arbete negativt.  

4. Traditionella antaganden om rationalitet och miljön kan omedvetet negativt påverka 

kvinnor, icke-vita, barn och natur i större utsträckning. 

5. Kvinnoledda protester och gräsrotsorganisering är av politisk och praktisk betydelse för 

både kvinnor och naturen. 

6. Empirisk data för teorier och teoretiserande kring kvinnor, icke-vita, barn och naturen 

är av signifikant etisk betydelse.  

7. Ekofeministisk insikt är av teoretisk betydelse för all politik, policyer och filosofi, 

samt... 

8. ... för att förstå den språkliga och symboliska betydelsen av språket som används för 

konceptualisering och beskrivning av kvinnor och icke-mänsklig natur.   

 

Genom att belysa dessa slutsatser syftar Warren att få allmänheten och forskare att tänka 

djupare kring sambandet mellan kvinnan och naturen, samt mellan icke-vita, barn, fattiga och 

naturen (Warren, 1997).  

 

Kritik mot ekofeminism 

Den mest påtagliga kritik som riktats mot ekofeminismen inriktas framförallt på de 

essetialistiska inslag som ekofeminismen har ansetts bestå av, alltså de tankar om 

”motherhood environmentalism” som denna uppsats tar avstånd från i sin teoretiska grund. 

Gaard bemöter denna kritik och hävdar att den på ett problematiskt sätt förenklar de 

betydande filosofiska analyser som ekofeminister belyst de senaste 40 åren (Gaard, 2011). 

Även Warren, Sandilands, Stoddart och Tindall tar tydligt avstånd från de kritiserade 

essentialistiska inslagen i ekofeministisk filosofi, men menar samtidigt att kritiken i sig är 

problematisk och förenklande (Warren, 1997 & 2002) (Sandilands, 1999) (Stoddart & 

Tindall, 2011). Dorceta E. Taylor tar upp viktiga resonemang kring icke-vita kvinnors 

betydelse för ekofeminismen i texten Women of Color, Environmental Justice, and 

Ecofeminism. Taylor menar att ekofeminismen har varit banbrytande i sin analys av 

kapitalistisk exploatering av resurser som sammanlänkad med förtrycket mot kvinnor och 

naturen. Dock menar Taylor att ekofeministerna, liksom miljörättskämparna har i sin kritik 

mot kapitalism och patriarkatet inte tillräckligt övervägd icke-vita män och kvinnors 

perspektiv i frågan. Trots att vissa ekofeminister anser frågor om ras och etnicitet vara 

viktiga beståndsdelar i ekofeministisk teori menar Taylor att de ändå ofta missar den 

problematik som förtrycket mot icke-vita består av. Ekofeministisk teori om förtryck anser 

Taylor vara otillräcklig för icke-vita kvinnor som bemöter förtryck inte bara från vita män 

utan även från icke-vita män och vita kvinnor.              
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 Förtrycket mot icke-vita kvinnor är komplext och omfattande, vilket innebär att 

ekofeministisk teori kan anses vara otillräcklig i sin analys (Taylor, 1997). Även Sturgeon 

menar att ekofeminismen behöver kritiskt granskas utifrån möjlighet att skapa effektiva anti-

rasistiska politiska strategier. Då ekofeminismen som rörelse till stor del styrs och debatteras 

utifrån ett västerländskt och vitt perspektiv (Sturgeon, 1997). Gaard har även tagit upp 

behovet av att sammanföra ekofeministisk teori med queer teori då viktiga analyser angående 

heterosexuellt förtryck av HBTQ personer annars riskerar att förbises. Då Gaard menar att 

ekofeminismen behöver queer teorin precis lika mycket som queer teorin behöver 

ekofeminismen, detta på grund av att förtrycket som beskrivs i båda teorier består av samma 

fundament (Gaard, 1997).      

 

Närvarons politik och kvinnlig representation  

Anne Phillips diskuterar ingående i boken; Närvarons politik – den politiska 

representationen av kön, etnicitet och ras vad hon kallar ett kärnproblem inom det 

demokratiska systemet. Vikten av en jämlik representation bör prioriteras högre men 

samtidigt inte byta ut det idébaserade system som råder i dag. Denna politiska jämställdhet 

innebär inte bara ett mer jämställt politiskt deltagande utan även en mer jämställd närvaro i 

det politiska beslutsfattandet. Detta då Phillips menar att det är av vikt för demokratin att 

samtliga sociala grupper i samhället representeras mer jämställt då vissa sociala gruppers 

intressen annars åsidosätts i det politiska beslutsfattandet. Phillips varnar även för att dra 

förenklade slutsatser kring huruvida representationen och deltagande kan ersätta det nu 

rådande åsiktsbaserade demokratiska systemet. Att det åsiktsbaserade systemet skulle berikas 

med en större fokus på närvaroinriktad politik menar dock Phillips vara tydlig men frågan 

om hur detta bör implementeras låter hon vara öppen (Phillips, 2000).        

 Phillips resonemang om vikten av mer jämställd representation inom politiken diskuteras 

även av Wängnerud i texten ”Testing the Politics of Precence: Women’s Representation in 

the Swedish Riksdag”. Wängnerud testar i denna text Phillips teori genom att undersöka 

påståendet att kvinnliga politiker i större utsträckning än män representerar kvinnliga 

intressen. Dessa kvinnliga intressen fördelas i tre komponenter; konceptet att se kvinnor som 

en social grupp; erkännandet av den ojämnställda maktbalansen mellan män och kvinnor; 

samt drivandet av politik för att öka kvinnors självständighet. Undersökningen granskade 

data från undersökningar av Sveriges Riksdag från åren 1985, 1988 och 1994. Analysen 

undersökte betydelsen av politikernas kön samtidigt som andra faktorer som partitillhörighet, 

ålder, utbildning och riksdagserfarenhet togs i beaktning. Resultatet av undersökningen ger 

stöd åt Phillips teori om betydelsen av närvarons politik då en ökad kvinnorepresentation har 

inneburit kvinnors intressen fått ett utökat utrymme och blivit mer centrala (Wängnerud, 

2000). Detta resultat får även stöd av en mer aktuell studie av Wängnerud, publicerad 2009 

som undersöker effekterna av ökad kvinnorepresentationen i länders parlament. Även denna 

globala studie visar att det finns ett samband mellan kvinnorepresentation i länders parlament 

och en förstärkning av kvinnors intressen i politiken (Wängnerud, 2009).       

 I en studie av Lovenduski och Norris undersöks kvinnorepresentationens betydelse för den 

politik som förs i Westminster; Storbritanniens parlament. Studien visar att en ökad 
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kvinnorepresentation i Westminster inte innebär någon dramatisk förändring av den 

dominerande kulturen, dock kunde tydliga samband ses mellan en ökad kvinnorepresentation 

och införandet av nya värderingar inriktade till ökad jämställdhet mellan könen på 

arbetsplatsen, i hemmet- och offentliga sfären (Lovenduski & Norris, 2003). Stokes-Brown 

och Dolan tar upp teorin om närvarons politik ur ett perspektiv som sällan belyses i debatten. 

Författarna undersöker i en studie från 2010 hur närvaron av afroamerikanska kvinnors i 

politiskt beslutsfattande påverkar andra afroamerikanska kvinnors benägenhet att rösta och 

engagera sig i det politiska systemet. Resultatet visar att närvaron av afroamerikanska 

kvinnor i politisikt beslutsfattande i USA har en signifikant påverkan på andra 

afroamerikanska kvinnors deltagande i det politiska systemet. Detta visar att en mycket 

underrepresenterad grupp i det amerikanska samhället kan få ett ökat engagemang för politik 

då de själva som social grupp känner sig representerade i det politiska systemet (Stokes-

Brown & Dolan, 2010).                     

 Goodin menar att förspråkare av närvarons politik har rätt i att direkt engagemang med 

människor ur andra sociala grupper än de vi själva tillhör breddar vårt perspektiv och ger 

upphov till en högre grad social rättvisa i samhället. Därför är det rätt att bredda 

omfattningen av sociala grupper som representeras i politiskt beslutsfattande, speciellt bland 

de mer förtryckta sociala grupperna. Goodin presenterar dock en viktig invändning mot 

närvarons politik då samhällen med stor spridning och variation av sociala grupper svårligen 

kan få denna variation att avspeglas i den politiska representationen. En fullkomlig närvarons 

politik i ett samhälle med stor variation av sociala grupper är enligt Goodin omöjlig. Vi bör 

stödja en betydande mångfald i representationen av sociala grupper i politiskt beslutsfattande 

till en viss gräns. Med en starkt, men dock ej fullständigt, representativ politik kan lagstiftare 

ständigt påminnas om mångfaldens faktum. På det sättet menar Goodin att lagstiftare görs 

medvetna om att de finns lämpliga och olämpliga sätt att styra ett mångfaldssamhälle, detta 

utan att lagstiftarna representativt behöver avspegla det samhälle de lever i (Goodin, 2004).

 I Phillips verk om närvarons politik avslutar hon med ett resonemang om att politiska 

partier under 1800-talet till 1900-talet definierades utifrån de klasskillnader samhället var 

uppdelat i. Politiska partier verkade under denna period utifrån spektrumet av klasskillnader 

och inriktade sin politik till den egna samhällsklassen och dess representation. 

Klasskillnadernas minskade betydelse för den politiska debatten i dagens samhälle har lett 

till att partigränser i större utsträckning lösts upp och skapat en ideologi- och identitetskris 

bland många västerländska politiska partier. Detta har i sin tur gynnat framväxten av 

betydelsefulla tredje partier i länder som tidigare vanligen varit fördelat den politiska makten 

mellan två större partier. Klasskillnaderna var enligt många det som skänkte betydelse till 

1900-talets politik, samt gav den ideologisk grund och sting. Då människor inte längre 

känner sig delaktiga eller representerade i det politiska systemet riskerar vi få en framtid där 

människor förhåller sig passiva och fatalistiska gentemot politik och demokrati. En prognos 

som Phillips menar mycket sannolikt kan förändras om en närvarons politik utvecklas 

(Phillips, 2000).  
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Metod  
Denna uppsats kommer att undersöka sambandet mellan olika variabler. Denscombe (2000) 

menar att ett statistisk sambandstest kan ger oss en uppfattning om hur sannolikt ett samband 

mellan olika variabler är. Alltså huruvida sambandet endast tyder på tillfälligheter eller om 

det finns ett verkligt samband mellan variablerna som kan återfinnas även i andra fall. 

Statistisk sambandstest inom samhällsvetenskaplig forskning utgår från en så kallad 

nollhypotes. Denna nollhypotes innebär att utgångspunkten är att ett samband inte existerar, 

bara genom att bevisa motsatsen till nollhypotesen kan det säkert sägas att det finns ett 

samband. Inom statistisk sambandstest estimeras även en siffra för hur hög sannolikheten är 

för att ett uppfattat samband är en slump. Denna siffra som påvisar sannolikheten för att ett 

samband är en slump kallas signifikansnivån. Enligt statistisk tradition anses ett samband i 

data vara verkligt om signifikansnivån är mindre än 0,05 (Denscombe 2000). Dahmström 

(2005) menar att när man talar om sambandet mellan två variabler är utgångspunkten 

följande. Ett positivt samband råder t.ex. mellan skolbarns ålder och längd, då det kan sägas 

att äldre barn i genomsnitt är längre än yngre barn. När barn blir äldre så ökar alltså även 

deras längd, detta gör att det kan sägas att det finns ett numeriskt samband mellan ålder och 

längd. Finns det däremot ett samband som visar på att X-variabeln ökar när Y-variabeln 

minskar tyder detta på ett negativt samband.                 

 För att kunna hävda ett orsakssamband existerar krävs dock att även andra variabler som 

kan påverka barnens längd undersöks. Faktorer som kön, genetik och näring kan även 

påverka barnets längd, därför bör även dessa faktorers påverkan på barnens längd undersökas 

för att ta reda på om ett orsakssamband finns eller inte. Trots att mätningar av ålder och 

längd visar att det finns ett numeriskt samband mellan dessa två variabler kan det dock inte 

hävdas att det finns ett orsakssamband utan att samtidigt undersöka hur andra faktorer 

påverkar barnens längd. Tills dess att motsatsen är bevisad är alltså utgångspunkten att det 

enbart finns ett numeriskt samband mellan skolbarnens ålder och längd. Kan förklaringen av 

det numeriska sambandet förklaras bättre av andra faktorer som påverkar variablerna så är 

sambandet falskt, de utvalda variablerna har alltså inget samband utan påverkas istället av 

andra faktorer (Dahmström, 2005).                  

 Denna typ av problematik gör det viktigt att forskare är medvetna om vilka beräkningar, 

variabler och faktorer som är av relevans för undersökning av kvantitativa data, menar 

Denscombe. Statistisk signifikans av t.ex. en sambandsundersökning bör heller inte 

nödvändigtvis likställas med samhällelig signifikans. Detta då statistisk signifikans endast 

kan ge svar på om våra upptäckter är resultatet av tillfälligheter eller inte. För att dessa 

upptäckter skall kunna betecknas som ”viktiga” krävs även en uppbackning av andra medel, 

som t.ex. jämförande data, teorier och analyser (Denscombe, 2000). De analysmetoder som 

kommer att användas i denna uppsats för att undersöka samband är sambandsmått och 

regressionsanalys, som de beskrivs av bl.a. Dahmström. Sambandsmått kommer att användas 

för att undersöka sambandet mellan kvinnorepresentation och miljöprestandaindex.    

 Detta mått kommer att kunna visa om det finns ett samband, vilken riktning det har samt 

hur starkt sambandet är. För att avgöra vilket sambandsmått som bör användas undersöks 

skalnivån av de olika variablerna. Samtliga variabler som undersöks i denna uppsats befinner 

sig inom intervallskalan. Det vill säga att alla variabler kan klassificeras, rangordnas och har 
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lika stora avstånd mellan de olika skalstegen. På grund av att variablerna befinner sig på 

denna skalnivå är ett lämpligt sambandsmått Pearsons r. Detta sambandsmått kan redogöra 

sambandets styrka och riktning med måttet -1 och +1, där ett negativt tal tyder på ett negativt 

samband och ett positivt tal tyder på ett positivt samband. För att undersöka mer än endast 

sambandets riktning och styrka kommer denna studie att använda sig av regressionsanalys. 

Detta för att kunna undersöka en eller flera oberoende variablers påverkan på den beroende 

variabeln. Denna påverkan kallas regressionskoefficient och kan användas för att ge det 

förväntade värdet på den beroende variabeln för olika analysenheter. Regressionsanalys 

lämpar sig alltså väl för att undersöka sambandet mellan kvinnorepresentation, 

miljöprestanda samt andra relevanta variabler. Även de oberoende variablernas möjlighet att 

förklara den beroende variabeln kan besvaras genom regressionsanalys, detta kan ge svar på 

vilken oberoende variabel som har störst effekt på den beroende variabeln (Dahmström, 

2005).                            

 Denna undersökning tillämpar en kvantitativ metod för att undersöka samband, det är 

därför av vikt att ta upp vad detta innebär för utformandet och resultatet av denna 

undersökning. Bryman (2009) tar upp hur forskare som använder sig kvantitativ metod för 

att beskriva fenomen i den sociala verkligheten, per automatik förmedlar en statisk bild av 

verkligheten. Detta då kvantitativ forskning ofta har en tendens att förbise den effekt som 

förändringar av olika slag har på socialt liv. Bryman tar upp att kvalitativa forskare ofta 

kritiserar kvantitativa forskare för att inte ta hänsyn till de processer som binder samman 

olika variabler som kvantitativ forskning undersöker. Dessa forskare menar också att de 

beroende och oberoende variablerna omöjligt kan förklara det händelseflöde och den 

ständiga förändring som dessa variabler befinner sig i. Detta resonemang är mycket 

väsentligt att beakta vid utförandet av studier som denna. Det resultat som presenteras av 

denna kvantitativa undersökning är en statisk beskrivning av verkligheten och kan inte 

förklara eller beskriva det verkliga händelseflöde som de undersökta variablerna befinner sig. 

Detta innebär att den metod som används är begränsad till att endast kunna ge statiska 

beskrivningar av samhälleliga fenomen. För syftet med denna uppsats kan det dock 

motiveras att en kvantitativ metod är att föredra. Detta då kvantitativ metod anses av många 

vara väl lämpad för att pröva teorier, hypoteser och samband med hjälp av stora mängder 

data. Kvantitativ metod möjliggör även en strukturerad forskningsdesign grundad i mer 

reliabel information som favoriserar mätbar data snarare än djupgående kunskaper. Den 

kvantitativa metodens tradition av att använda sig av vedertagna naturvetenskapliga modeller 

för att kontrollera och mäta fenomen i verkligheten ökar även dess lämplighet för denna 

studie. Detta då användandet av vedertagna modeller för sambandsundersökning underlättar 

jämförande med andra studier och ökar potentialen för framtida forskning inom ämnet 

(Bryman, 2009).                         

 Vid genomförande av en statistisk undersökning där en eller flera nollhypoteser testas bör 

det alltid klargöras vilka brister som denna typ av undersökning har. Statistiska metoder för 

att undersöka olika fenomen är alltid begränsade till det som forskare väljer att titta på vilket 

gör att forskningen kan styras och inriktas mycket beroende på forskarens syfte och val. 

Levine et al (2008) ger en kritisk utvärdering av nollhypotessignifikanstestning (NHST) i 

texten A Critical Assessment of Null Hypothesis Significance Testing in Quantitative 

Communication Research. De mest välkända problemen med NHST menar Levine et al har 
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att göra med provstorlekens variation och den påverkan detta har på resultatet, samt statistisk 

styrka och felmarginalers påverkan på det statistiska resultatet. Utöver dessa problem tar 

Levine et al även upp problematik angående behovet av supplementerande signifikanstest där 

uppskattningar på effektstorlek, riskabel nollhypoteseffekt, konfidensintervall samt 

signifikansnivåns påverkan kan ge ett säkrare svar på vad statistiken säger (Levine et al, 

2008).                             

 Den statistiska forskningsdesign som denna uppsats brukar möjliggör analys av ett stort 

antal enheter och generaliseringar kring data. Statistisk analys ger även en mängd mått och 

kalkyleringar som kan användas för att tolka och bearbeta en stor mängd data relativt enkelt 

(Esaiasson et al, 2012). Att denna undersökning använder sig av statistisk forskningsdesign 

är alltså naturligt då omfattningen av data som hanteras kräver generalisering samt flera mått 

och kalkyleringar för att tolkas. Det dataprogram som används till denna undersökning är 

SPSS v17 (Mac). Detta program utför alla kalkyleringar och beräkningar som är nödvändiga 

för studien och kommer ej att presenteras i denna uppsats. Av vikt är dock att förstå 

bakgrunden till de statistiska tester som SPSS utför, samt varför de utförs och vad de kan 

visa. 

 

Material 

Kvinnorepresentation 

Data om EU-ländernas kvinnorepresentation kommer att hämtas från UNECE:s (United 

Nations Economic Commission for Europe) statistiska databas. Denna databas upprätthålls 

av statistikavdelningen av UNECE sekretariatet. Denna databas är öppen för alla, gratis och 

utformad för att ge lätthanterlig och lättillgänglig statistik till användare. Datan som används 

är statistik över den procentuella andelen kvinnor i EU-ländernas parlament (UNECE, 2013). 

Det bör även förtydligas att definitionen av ordet kvinna inte är helt självklar. Hackings 

beskriver att det finns en skillnad mellan den biologiska och sociala definitionen på ordet 

kvinna. Där teorier om social konstruktion spelar en stor roll för hur vi väljer att definiera 

ordet kvinna (Hackings, 2000). På grund av bristen på statistisk data för den sociala 

definitionen av kvinnorepresentation använder denna studie sig endast av den biologiska 

definitionen. Det tidspann som valts är begränsat till år 2005 till 2010. Användandet av 

denna typ av lätthanterlig och lättillgänglig data gör att jämförelser och ytterligare forskning 

inom ämnet underlättas.  

 

Environmental Performance Index 

EPI (Environmental Performance Index) är en index över 132 länders miljöprestanda där 

samtliga länder rankas utifrån 22 indikatorer inom 10 kategorier: 

 

 

 Miljö- och hälsoskydd 

 Barnadödlighet 

 Vatten (effekt på människors hälsa) 

 Tillgång till sanitet 

 Tillgång till rent vatten 

 Luftföroreningar (effekter på människors 

hälsa) 

 Partiklar 
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 Inomhusluftföroreningar 

 Luftföroreningar (effekter på ekosystem) 

 SO2 per capita 

 SO2 per BNP 

 Vattenresurser (effekter på ekosystem) 

 Förändringar i vattenkvantitet  

 Biodiversitet och habitat  

 Skydd av viktiga livsmiljöer 

 Biomskydd 

 Skyddade havsmiljöer 

 Skogsbruk 

 Växande bestånd 

 Förändringar i skogstäcket 

 Avskogning 

 Fiske 

 Kustnära yrkesmässigt fisketryck 

 Fiskbestånd överexploaterat  

 Jordbruk 

 Jordbruksbistånd 

 Bekämpningsmedelsrestriktio

ner  

 Klimatförändring och energi 

 CO2 per capita 

 CO2 per $ GDP 

 CO2 per KWH 

 Förnyelsebar energi 

 

Dessa policykategorier samlar data om prestandan och utvecklingen av de två stora objektiv 

miljöns välmående och ekosystemens vitalitet. Varje indikator inom dessa 22 kategorier har 

en tillhörande målsättning riktad till objektiven miljöns välmående och ekosystemens 

vitalitet. Indexen ger ett värde mellan 0 och 100 där en hög nationell miljöprestanda ger ett 

högt indexvärde (Yale University, 2012). 

 

BNP 

Bruttonationalprodukt (BNP) innebär det sammanlagda värdet på alla de varor och tjänster 

som producerats inom ett land per år och berör marknaden eller den offentliga sektorn. BNP 

har en viktig uppgift att bidra med information om den ekonomiska aktiviteten inom landet. 

Dock krävs försiktighet vid jämförelser av BNP över tid då svängningar ofta kan bero på 

andra grundläggande förändringar i samhället som BNP inte kan mäta. BNP kan heller inte 

mäta oavlönade tjänster, t.ex. äldre- eller barnavård i hemmet (Bruttonationalprodukt, 2013). 

Materialet som används för att undersöka BNP:s påverkan på ländernas miljöprestanda är 

hämtat från Världsbankens databas. BNP mäts i gällande US dollar och ytterligare 

information om vad måttet innebär samt bakomliggande data och kalkylering kan ses på 

Världsbankens hemsida (The World Bank, 2013). 

 

Utbildning  

Variabeln för utbildning innebär andelen av den vuxna befolkningen (25 till 64 år) i EU-

länderna som har åtminstone gymnasial utbildning. Detta mått syftar till att mäta andelen av 

populationen som sannolikt har de minimala kvalifikationer som krävs för att aktivt kunna 

delta i det sociala och ekonomiska livet i landet. Det bör dock noteras att längden av den 

gymnasiala utbildningen skiljer sig mellan de olika nationella lärosystemen. Datan för denna 

variabel kommer från Eurostats statistiska databas (Eurostat, 2013).  
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Arbetslöshet 

Variabeln för arbetslöshet innebär den årliga andelen arbetslösa av EU-ländernas population. 

Andelen arbetslösa definieras den procentuella mängden arbetslösa av den totala 

arbetskraften, där arbetskraften innebär den totala mängden arbetande och arbetslösa. Data 

för denna variabel kommer från Eurostats statistiska databas (Eurostat, 2013).  

 

Human Development Index 

Material för att mäta EU-ländernas sociala välstånd och välfärd hämtas från Human 

Development Index (HDI). Detta index är ett mått på levnadsförhållanden, samt social och 

ekonomisk utveckling i världens länder. Tanken bakom HDI är att presentera statistik, 

samhällsanalys, information och rådgivning att användas av beslutsfattare i arbetet att 

utforma nya nationella utvecklingsstrategier. De tre indikatorer som HDI baseras på är 

livslängd, utbildningsnivå och levnadsstandard och indexet räknas i en skala mellan 0 och 1 

(Nationalencyklopedin, 2013). Dennas uppsats kommer att använda data från 2005 till 2010 

års HDI hämtat från UNDP:s rapporter (UNDP, 2013). 

 

Avgränsningar och val av variabler  

Förutom de avgränsningar i syfte och frågeställning som tidigare tagits upp avgränsas 

uppsatsen även ytterligare för att vara praktiskt genomförbar. Den första avgränsningen som 

bör göras är urval av population, där population nu står för samtliga 27 EU-länder. Esaiasson 

et al. menar att ett sätt att minska den statistiska felmarginalen är att använda sig av 

totalurval, alltså att man undersöker samtliga enheter i populationen, vilket denna 

undersökning även gör genom att använda sig av totalurvalet alla 27 EU-länder som 

analysenheter. Anledningen att begränsa den utvalda populationen till EU-länder är att en 

större population ofta innebär att ett delurval ur populationen krävs för att göra datamängden 

hanterbar. Genom att använda sig av totalurvalet EU-länderna möjliggörs generalisering 

samt en större säkerhet i uttalanden om olika samband i data. Undersökningens validitet 

stärks även då det som sägs mätas är det som verkligen mäts, utan några slumpmässiga eller 

strategiska urval (Esaiasson et al, 2012). Denna undersökning kommer även att avgränsas i 

tid. Samtlig data från de 27 EU-länderna är avgränsat från 2005 till 2010, alltså sex år. Vad 

som bör nämnas är att de nuvarande EU-länderna Rumänien och Bulgarien blev medlemmar 

i EU år 2007. Vilket innebär att de ej var EU-länder under de första två åren som datan 

sträcker sig från. Detta faktum väntas dock vara oväsentligt för denna undersökning.   

 Att denna studie använder sig av data från sex år (2005-2010) är av främst två anledningar. 

För det första av den anledningen att en period på sex år ger en omfattande material, vilket är 

att föredra för att kunna generalisera och tolka data (Esaiasson et al, 2011). För det andra 

med tanke på det som Bryman (2009) tar upp angående den kvantitativa metodens oförmåga 

att ta hänsyn till den effekt som förändringar har på socialt liv. Ett större tidsspann än sex år 

ökar sannolikt möjligheten att de processer som binder samman variablerna blir mer 

betydelsefulla. Med dessa två motiveringar bedömdes en sexårsperiod som optimal. 

Anledningen att just denna sexårsperiod valdes är främst att data för de variabler som 
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undersöks är väldokumenterad under denna tidsperiod.             

 På grund av den problematik som finns med denna typ av undersökning samt metod är det 

av vikt att vara tydlig med de val och avgränsningar som görs, samt de begränsade svar som 

undersökningen kan ge. Detta är speciellt relevant vid valet av variabler då det är omöjligt 

tillgodose alla de variabler som skulle kunna vara av relevans för denna typ av undersökning, 

vilket tas upp av bl.a. Esaiasson et al (2012).  De oberoende variabler som valts utöver 

kvinnorepresentationen har valts främst utifrån deras potentiella påverkan på landets 

miljöprestanda. Samtidigt har de oberoende variablerna som testas i multipel regression även 

valts utifrån kravet att de inte bör ha ett starkt samband mellan varandra. Detta för att minska 

risken för problem med de statistiska testen som t.ex. multikolinearitet (Sundberg, 2013). 

Som sagt finns det självklart en mängd andra variabler som skulle kunna vara intressanta för 

denna typ av multipel regressionstest som t.ex. gröna politiska partier, juridiska faktorer eller 

andra ekonomiska samt sociala faktorer. Dock behöver denna undersökning sätta gränser för 

vad som undersöks för att studien skall bli genomförbar, samt att data för de utvalda 

variablerna måste vara tillgänglig och användbar.              

 Den beroende variabeln för denna undersökning, Yale University – Environmental 

Performance Index, ger ett samlat index för nationell miljöprestanda. Detta index mäter 

miljöprestanda genom att granska de fysiska förhållandena för ländernas miljö. Indexet 

inriktar sig på de mätbara resultat som kan härledas till politiska åtgärder, samt mätas över 

tid (Chandrasekharan, 2013). Detta index ger precis som andra liknande index över 

miljöarbete en förenklad bild av verkligheten och bör inte godtas som något exakt svar på 

ländernas verkliga miljöprestanda. Kritik mot detta index har t.ex. riktats mot hur mätningar 

av jordbrukens miljöpåverkan utförs. Detta då Atici (2009) menar att indexet är bristfälligt 

eftersom det inte mäter förändringar i input, t.ex. växtnäring. Yale Univeristy Environmental 

Performance Index har valts som ett mått för nationell miljöprestanda då det ger ett mått på 

de verkliga miljöförhållandena i den fysiska miljön. Detta samt att indexet fokuserar på 

mätbara resultat som kan kopplas till policymål och mätas över tid. Indexet är alltså på ett 

betydande sätt kopplat till verkliga resultat av miljöpolitik. Indexets fokus på miljövård är 

även tydlig då de två huvudsakliga målsättningarna som undersöks är – minska 

miljöproblemens påverkan på mänsklig hälsa samt skydda ekosystem och naturresurser 

(Chandrasekharan, 2013).                    

 Variabeln EPI ger alltså en god bild av den nationella miljöprestandan och är mycket 

relevant både för att bedöma den nationella miljöpolitikens effekt på miljöprestandan, samt 

nationella satsningar på miljövård- och prestanda. EPI har även valts som variabel på grund 

av att datan beskriver ett mycket omfattande område på ett enkelt och greppbart sätt. Det är 

även av intresse för denna typ av studie att använda sig av lättillgängligt och öppet material 

som Yale University EPI då det underlättar för ytterligare forskning och jämförande 

undersökningar. De oberoende variabler som valts är av intresse eftersom de i tidigare 

studier visats kunna påverka miljöarbete och hållbar utveckling. Kvinnors roll och påverkan 

på miljöarbetet har tidigare omnämnts som betydande i texter av bl.a. Warren (1997), Deda 

& Rubian (2004), Kabeer (2005) och Fisher (2008). Även arbetslöshet och BNP har inom 

forskningen visats ha betydande påverkan på miljöarbetet, ett exempel på en studie om detta 

är gjord av Elliott (2011) där hen menar att 2009 års ekominska kris har visat att ekonomi 

och arbetslöshet är av vikt för miljöarbetet och dess effektivitet. Utbildning har även visats 
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vara av betydelse för miljöarbetet, vilket beskrivs av bl.a. Littledyke (2008) som menar att 

vetenskaplig undervisning är av stor vikt för att förstå och öka medvetenheten kring 

miljöproblem och hållbar utveckling. Kerret och Shvartzvald (2012) tar upp social politik 

och välfärd som betydande för nationell miljöprestanda. Social politik innebär politik 

fokuserad på människors välstånd och hälsa. Forskning visar att en god social politik på ett 

betydande sätt påverkar miljöprestanda även vid kontroll av andra förklaringsvariabler. I 

denna uppsats används variabeln HDI som ett mått på EU-ländernas sociala politik. Samtliga 

av dessa oberoende variabler har alltså visats ha dokumenterad effekt på miljöarbete och 

miljöprestanda, vilket gör dem intressanta att använda i en statistisk undersökning av detta 

slag.   

 

Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet av denna studie där först data om de två variablerna 

kvinnorepresentation i EU-ländernas parlament samt Environmental Performance Index 

presenteras för att ge en överskådlig bild av hur värdet av dessa variabler är fördelade inom 

EU-länderna. Därefter presenteras resultatet av ett korrelationstest med sambandsmåttet 

Pearsons r som beskriver eventuella samband mellan variablerna. För att ge ytterligare 

information om möjliga samband presenteras sedan resultatet av en multipel regression där 

sambandet mellan den beroende variabeln och de oberoende variablerna testas. Multipel 

regression kan ge svar beträffande felmarginal samt signifikansen av resultatet vilket är av 

vikt vid kvantitativa undersökningar. Dock är signifikansen och felmarginalen främst 

relevant vid kvantitativa undersökningar gjorda på ett urval av populationen. Då denna 

undersökning använder sig av det totala urvalet av populationen blir risken liten att slumpen 

påverkar resultatet. Signifikansen och felmarginalen kommer dock ändå att presenteras, samt 

ett test för multikolinearitet.    

 

Kvinnorepresentation i EU-ländernas parlament 

Efter datainsamling om kvinnorepresentationen i EU-ländernas parlament kan det tydligt 

konstateras att det finns en stark underrepresentation bland kvinnor i ländernas parlament. 

Under perioden 2005 till 2010 har medelvärdet för kvinnorepresentationen i EU-länderna 

som lägst varit 22,35 % år 2005 och som högst 23,73 % år 2010. Medelvärdet för 

kvinnorepresentationen i EU-ländernas parlament har under denna period ökat marginellt, 

med 1,42 %. Samtliga år förutom 2009 har kvinnorepresentationen ökat. Nedan visas 

resultatet för hur kvinnorepresentationen ser ut i den totala populationen över tid. Alltså hur 

könsfördelningens medelvärde för alla EU-länder har förändrats mellan år 2005 och 2010. 
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Figur 1. Medelvärdet för den sammanlagda andelen kvinnor och män i EU-ländernas 

parlament år 2005 till 2010. 

 

Kommentar: Tabellen visar medelvärdet för könsfördelningen i de 27 EU-ländernas 

parlament under åren 2005 till 2010. Data är insamlat från United Nations Economic 

Commission for Europe.  

 

Det lägsta medelvärdet för kvinnorepresentation under tidsperioden 2005 till 2010 kommer 

från Malta och ligger på 8,95 % medan det högsta medelvärdet från samma period ligger på 

46,38 % och kommer från Sverige. För att visa spridningen av könsfördelningens mellan de 

27 EU-länderna presenteras även resultatet av samtliga EU-länders medelvärde för 

kvinnorepresentation.  
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Figur 2. Medelvärdet för kvinnorepresentationen mellan 2005 till 2010 i EU-ländernas 

parlament.  

 

Kommentar: Tabellen visar medelvärdet för kvinnorepresentation mellan åren 2005 till 2010 

i de 27 EU-ländernas parlament. Data är insamlat från United Nations Economic 

Commission for Europe. 

 

Environmental Performance Index 

Data av EU-ländernas EPI under perioden 2005 till 2010 har medelvärdet för EPI i EU-

länderna som lägst varit 61,38 år 2005 och som högst 62,66 år 2009. Medelvärdet för EU-

ländernas EPI har under denna period ökat marginellt, med 1,23 från år 2005 till år 2010. 

Samtliga år förutom 2010 har medelvärdet för EPI ökat. Nedan visas resultatet för hur EPI 

ser ut i den totala populationen över tid. Alltså hur medelvärdet för EPI för alla EU-länder 

har förändrats mellan år 2005 och 2010. 
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Figur 3. Medelvärdet för EU-ländernas sammanlagda EPI från år 2005 till 2010. 

 

Kommentar: Tabellen visar medelvärdet för de 27 EU-ländernas EPI under åren 2005 till 

2010. Data är insamlat Yale University Environmental Performance Index.  

 

Det lägsta medelvärdet för EPI under tidsperioden 2005 till 2010 kommer från Rumänien 

och ligger på 47,2 medan det högsta medelvärdet från samma period ligger på 70,07 och 

kommer från Lettland. För att visa spridningen av EPI mellan de 27 EU-länderna presenteras 

även resultatet av samtliga EU-länders medelvärde för EPI.  
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Figur 4. Medelvärdet för EU-ländernas EPI mellan 2005 till 2010.  

 

Kommentar: Tabellen visar medelvärdet för de 27 EU-ländernas EPI mellan åren 2005 till 

2010. Data är insamlat från Yale University Environmental Performance Index.  

 

Korrelationsanalys av samtliga variabler 

För att visualisera sambandet mellan den beroende och den oberoende variabeln i kvantitativ 

data kan ett spridningsdiagram vara av hjälp. För att visa sambandet mellan den beroende 

variabeln EPI och de oberoende variablerna kvinnorepresentation, BNP, HDI, utbildning och 
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diagrammets Y-axeln står för samtliga EU-länders EPI-värde mellan åren 2005 till 2010 och 

de oberoende variablerna på X-axeln står för de oberoende variablernas data under samma 

tidsperiod. Detta visar hur den beroende variabeln varierar beroende på de oberoende 

variablerna under tidsperioden. I denna resultatdel presenteras endast spridningsdiagrammet 
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för den beroende variabeln EPI och den oberoende variabeln kvinnorepresentation, för att se 

spridningsdiagram för de resterande oberoende variablerna se bilagan.  

 

Figur 5. Förhållandet mellan EU-ländernas EPI-värde och deras kvinnorepresentation 

i parlamentet. 

Kommentar: Diagrammet visar förhållandet mellan EU-ländernas EPI-värde åren 2005 till 

2010 och den procentuella andelen kvinnor i ländernas parlament under samma tidsperiod. 

Sambandet mätt med Pearsons r för denna relation ligger på 0,429, 

determinationskoefficient syns även i diagrammet ligga på 0,184. Datan i detta diagram är 

hämtat från Yale University Environmental Performance Index samt United Nations 

Economic Commission for Europe. 

 

Diagrammet visar en viss spridning mellan EU-länderna med ett svagt samband mellan de 

två variablerna. Vid ett starkt samband bör punkterna fördelas likt en linje, där ett lågt EPI-

värde bör ger en låg kvinnorepresentation och så vidare. Determinationskoefficienten (R
2
) 

för diagrammet visar andelen förklarad varians, alltså hur väl data för EPI stämmer överens 

med data för kvinnorepresentation. Determinationskoefficienten ger ett värde mellan -1 och 

1 där ett värde nära 0 innebär en låg andel förklarad varians (Esaiasson et al, 2012). 

Determinationskoefficienten på 0,184 kan alltså tolkas som att det finns ett svagt positivt 
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samband mellan EU-ländernas EPI-värde och andelen kvinnor i ländernas parlament. För att 

undersöka sambandets styrka och riktning jämfört med de andra utvalda oberoende 

variablerna presenteras resultatet av ett Pearsons r sambandsmått.  

 

Tabell 1. Sambandet mellan samtliga oberoende variabler och den beroende variabeln 

EPI med data om de 27 EU-länderna mellan åren 2005 till 2010 

 

 

Kommentar: Tabellen visar sambandet mätt i Pearsons r mellan samtliga oberoende 

variabler och EPI där ett värde nära -1 eller 1 tyder på ett samband mellan variablerna. P-

värdet står för signifikansen av sambandet där sambandet är signifikant vid ett värde på 

mindre än 0,05 för signifikansnivån 0,05. 

 

Tabellens visar de oberoende variablernas samband med den beroende variabeln EPI. Som 

tidigare nämnts i metodavsnittet innebär ett Pearsons r värde nära 1 eller -1 att det finns ett 

samband mellan variablerna. Tabellen ovan visar att variabeln kvinnorepresentation har det 

näst starkaste sambandet med den beroende variabeln EPI med ett Pearsons r värde på 0,429, 

vilket är ett signifikant samband (p>0,05). HDI är den variabel som har det starkaste 

sambandet med EPI med ett Pearsons r värde på 0,490. Testet visar även att variabeln för 

arbetslöshet har det minsta korrelationsvärdet mot EPI med ett Pearsons r värde på -0,005, 

vilket är ett icke-signifikant samband (p>0,05). Variablerna för utbildning och BNP har 

nästintill likvärdiga Pearsons r värden på 0,414 respektive 0,413, för sambandet till EPI. 

Detta innebär att utbildning och BNP har ett signifikant samband med EPI (p<0,05). 

Skillnaderna i Pearsons r värde är dock små mellan samtliga oberoende variabler förutom 

arbetslöshet, vilket tyder på att sambandet mellan samtliga oberoende variabler och EPI är 

ungefär lika starkt.                         

 Det bör även noteras att Pearsons r testet visade att BNP har ett signifikant samband med 

kvinnorepresentation på (p<0,05), samt att HDI har ett starkt signifikant samband med 

kvinnorepresentation, BNP och arbetslöshet (p<0,05). Detta kan innebära ett problem med 

multikollinearitet, alltså att oberoende variabler är nära linjärt beroende med varandra. 

Sambandet mellan BNP och kvinnorepresentationen bedöms dock som svagt då det ligger på 

0,166 och BNP kommer därför ändå att testas i multipel regression. HDI har ett signifikant 

samband (p<0,05) på 0,490 med kvinnorepresentation, samt -0,252 med arbetslöshet, samt 

Variabler Pearsons r mot EPI p-värde 

Kvinnorepresentation 0,429 0,000 

Utbildning 0,414 0,000 

Arbetslöshet -0,005 0,952 

BNP 0,413 0,000 

HDI 0,490 0,000 
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0,408 med BNP. Detta gör att HDI bedöms som olämplig för att testas i multipel regression. 

Anledningen till denna bedömning är att ett starkt samband mellan de oberoende variablerna 

kan göra att de påverkar varandra och ger ett missvisande resultat. För att försäkra oss om att 

detta problem med samvariation mellan de oberoende variablerna inte uppstår bör sambandet 

mellan dessa variabler även testas för multikollinearitet (Sundberg, 2013). 

 

Multipel regression 

Efter att ha testat de oberoende variablernas samband med den beroende variablen i ett 

Pearsons r sambandsmått tycks det finnas ett svagt samband mellan kvinnorepresentation och 

EPI. För att kontrollera detta samband med ytterligare utvalda variabler utförs även en 

multipel regression. En multipel regression innebär att en skattning av effekterna av mer än 

en oberoende variabel på den beroende variabeln. Det går då att se huruvida effekten av 

kvinnorepresentationens påverkan på EPI förändras vid kontroll av fler variabler (Esaiasson 

et al, 2012). De oberoende förklaringsvariablerna som testas är BNP och utbildning och finns 

beskrivna i metodavsnittet. Arbetslösheten testas inte eftersom det inte visade sig vara 

signifikant i korrelationstestet. Även HDI testas inte då denna variabel visade sig signifikant 

korrelerad till kvinnorepresentation, BNP och arbetslöshet. Regressionskoefficienten, eller b-

värdet, är det värde som är av störst betydelse för att tolka denna typ av analys. Detta värde 

ger uttryck för den effekt som den oberoende variabeln har på den beroende variabeln vid 

kontroll av andra oberoende variabler (Esaiasson et al, 2012). 

 

Tabell 2. Resultatet av multipel regression med de oberoende variablernas effekt på 

EU-ländernas EPI mellan åren 2005 till 2010.  

 

 

 

 

Kommentar: Tabellen visar effekten av de oberoende variablerna på den beroende 

variabeln, andelen förklarad varians (R
2
) för modellen är 0,458. Samtliga oberoende 

variabler har en signifikant effekt på den beroende variabeln EPI.  

 

Tabellen ovan visar att b-värdet för kvinnorepresentation ligger på 0,188 vilket innebär att 

EPI har ökat med värdet 0,188 för varje ökad procent kvinnor i EU-ländernas parlament vid 

kontroll av andra variabler. P-värde på 0,00 tyder även på att detta resultat ej skapats av 

slumpen och är signifikant (p<0,05). Effekten som kvinnorepresentation har på EPI är alltså 

fortfarande signifikant vid kontroll av andra förklaringsvariabler. Andelen förklarad varians 

Variabler b-värde p-värde 

Kvinnorepresentation 0,188 0,000 

BNP 2,749E-012 0,000 

Utbildning 0,154 0,000 
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för den multipla regressionen ligger på 0,458 vilket innebär att det finns avvikelser mellan de 

observerade och förväntade värden på den beroende variabeln. Endast 45,8% av modellens 

variation kan alltså förklaras av de oberoende variablerna (Esaiasson et al, 2012).  

 

Test av multikolinearitet 

För att försäkra oss om att inga betydande samband mellan de oberoende variablerna 

existerar utförs ett test av multikolinearitet. Att undersöka potentiella samband mellan 

oberoende variabler är viktigt för att inga inre samband mellan de oberoende variablerna på 

ett betydande sätt påverkar den multipla regressionsanalysen och ger ett missvisande resultat 

(Sundberg, 2013). 

 

Tabell 3. Resultatet av ett multikolinearitetstest för samtliga variabler med data från de 

27 EU-länderna mellan åren 2005 till 2010.  

 

 

Kommentar: Tabellen visar Tolerans och Variance Inflation Factors (VIF). VIF mäter hur 

mycket varians en uppskattad regressionskoefficient ökar på grund av multikolinearitet. 

Tolerans ger ett värde för rapporterad kolinearitet för varje variabel.    

 

Resultatet från multikolinearitetstestet visar att samtliga variabler har ett VIF-värde mellan 

1,024 och 1,046 samt ett tolerans-värde mellan 0,956 och 0,976. Lin hänvisar till Marquardt 

(1980) och Belsley et al. (1980) och deras förklaringar på hur dessa värden bör tolkas. Ett 

VIF-värde på omkring 1 innebär att det troligtvis inte finns ett problem med multikolinearitet 

medan ett värde på över 10 sannolikt indikerar stark multikolinearitet. Toleransvärdet kan 

variera mellan 0 och 1 där ett värde nära 0 tyder sannolika problem med multikolinearitet 

(Lin, 2008). Resultatet visar att inga tydliga problem med multikolinearitet mellan de 

oberoende variablerna existerar.   

 

 

 

 

Oberoende variabel Tolerans VIF 

Kvinnorepresentation 0,956 1,046 

Utbildning 0,976 1,024 

BNP 0,962 1,040 
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Diskussion 
Trots att en majoritet av världens länder aktivt arbetar för en bättre miljö finns det 

fortfarande stora skillnader i miljöarbetets kvalitet och prioritering länder emellan. Detta 

märks tydligt vid granskning av olika undersökningar som mäter länders miljöarbete bl.a. 

med hjälp av olika miljöindex som Yale University Environmental Performance Index. 

Därför är det av stort intresse att undersöka och granska de faktorer som påverkar 

miljöarbetets kvalitet och prestanda för att ge insikter om hur ett bättre miljöarbete kan 

möjliggöras. Denna undersökning ger indikationer att en påverkande faktor till EU-ländernas 

miljöarbete är andelen kvinnor i ländernas parlament.             

 Vid en överblick av kvinnorepresentationen i EU-ländernas parlament syns stora skillnader 

i kvinnorepresentationen i de 27 EU-länderna. Medelvärdet på andelen kvinnor i EU-

ländernas parlament varierar mellan ca 9 % till 46 %, där medelvärdet för hela EU år 2010 

låg på knappt 24 %. Kvinnor är alltså starkt underrepresenterade i de flesta EU-länder då 

endast 8 av 27 medlemsländer har 30 % eller högre kvinnorepresentation i parlamentet. Vad 

denna underrepresentation innebär för kvinnors möjlighet att bidra med sina kunskaper och 

perspektiv är av stor relevans enligt både ekofeministisk teori och teorin om närvarons 

politik. Vad innebär det att kvinnors röster inte hörs i maktpositioner, vad betyder det för 

miljön? Stoddart & Tindall (2011) tar upp den andra sidan av denna fråga som berör 

resultatet manlig dominans i maktpositioner. Enligt ekofeministiska forskare som Warren 

(1997), Stoddart och Tindall (2011) med flera så syns redan nu se det resultat som maskulin 

dominans haft på vår världs miljö. Detta då sociala värderingar och beteenden associerade 

till maskulin hegemoni varit en styrande drivkraft för västerländska samhällen sedan 

hundratals år tillbaka i tiden. Anne Phillips (2000) menar att bristen på en mer representativ 

politik gör att många grupper i samhället förblir ohörda. Det idébaserade system som är 

rådande i dagens politik är på många sätt otillräckligt för att avspegla hela samhället och ge 

röst åt alla sociala grupper.                     

 Tiden då människor främst representerades utifrån den samhällsklass de tillhörde är förbi 

menar Phillips, och detta har lett till att stora sociala grupper i dagens samhälle känner sig 

orepresenterade och förlorar sitt intresse för politik. Enligt forskning av bl.a. Wängnerud 

(2000 & 2009), Stokes-Brown & Dolan (2010) samt Lovenduski & Norris (2003) så kan 

sociala grupper som annars är underrepresenterade inom politiken bidra med nya perspektiv 

och kunskaper som annars inte kommer fram. Detta resonemang kan anses ligga mycket nära 

ekofeminismens teori om kvinnor, icke-vita och HBTQ personers kunskaper och perspektiv 

som på ett betydande sätt skiljer från vita heterosexuella mäns kunskaper och perspektiv, inte 

minst vad gäller synen på miljön. Ett intressant resonemang som Phillips för handlar om den 

idébaserade politikens försvagande som hon tillskriver det klassiska klassamhällets minskade 

relevans inom politiska partier. Med detta resonemang kan det diskuteras om 

representationens betydelse ökar då tydlig partilinje och ideologi saknas, samt hur skulle 

denna faktor kunna påverka resultatet av denna studie. Detta är komplexa resonemang att 

undersöka men ger möjligheter till mycket intressanta analyser av det nutida politiska 

systemet. Den teoretiska grunden för denna uppsats, ekofeminism och närvarons politik, 

bidrar med intressanta perspektiv att granska och tolka skillnader i miljöpolitik och politisk 

representation.                        
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 Denna undersökning kan endast ge svar utifrån de avgränsningarna i data, tid och variabler 

som tidigare omnämnts. Dock ger denna undersökning en inblick i en del av 

miljöforskningen som sällan uppmärksammas. Integreringen av jämställdhet och miljöarbete 

kan vid första anblick vara svårbegriplig och förkastas ofta av många som irrelevant. 

Warrens (1997) argumenterar dock på ett övertygande och optimistiskt sätt för integreringen 

av jämställdhet och miljö som en möjlighet att skapa en verklig hållbar utveckling. Denna 

uppsats undersöker samband genom sambandsmått och multipel regressionsanalys. 

Sambandsmåttet ger ett uttryck för styrkan av sambanden mellan variablerna. Resultatet av 

sambandsmåttet visar att det finns ett samband mellan kvinnorepresentation i EU-ländernas 

parlament och EPI som är signifikant vid signifikansnivån 0,05. Sambandet är positivt vilket 

innebär att en ökad kvinnorepresentation även ökar EPI-värdet. Utifrån att endast ta hänsyn 

till sambandsmåttet kan det sägas att ett positivt samband mellan kvinnorepresentation och 

miljöprestanda existerar med de variabler och avgränsningar som gjorts. Sambandsmåttet 

visar även att samtliga andra kontrollvariabler förutom arbetslöshet är signifikant korrelerade 

(p<0,05) med EPI. HDI är den variabel som har det starkaste sambandet med EPI men 

skillnaderna i korrelationsvärden gentemot med EPI är relativt liten, förutom 

korrelationsvärdet för arbetslöshet.                   

 För att se hur detta samband förändras vid kontroll av ytterligare faktorer som av tidigare 

forskning visats påverka nationell miljöprestanda utförs även en multipel regression. Vid en 

granskning av resultatet multipla regressionen visas sambandet mellan kvinnorepresentation 

och EPI kvarstå som statistiskt signifikant även vid en kontroll av förklaringsvariablerna 

BNP och utbildning. Andelen förklarad varians för den multipla regressionen ligger på 

0,458. Ett test för multikolinearitet visar även att det inte finns några problem med 

multikolinearitet mellan de oberoende variablerna. Det går därför att konstatera att inga 

samband mellan de oberoende variablerna på ett betydande sätt påverkar den multipla 

regressionsanalysen. Utifrån den statistiska undersökningen kan det fastslås att det finns ett 

signifikant statistiskt samband mellan de oberoende variablerna; kvinnorepresentation, HDI, 

BNP och utbildning, och den beroende variabeln EPI. Sambandet är av ungefär likvärdig 

styrka för samtliga oberoende variabler (förutom arbetslöshet) och tyder på att de alla på ett 

signifikant sätt påverkar nationell miljöprestanda, så som det mäts av Yale University EPI.

 Det är av stor vikt vid denna typ av undersökning att även belysa övriga faktorer som kan 

vara av relevans för nationell miljöprestanda men som av olika skäl ej tas upp i denna studie. 

Anledningen till att vissa relevanta faktorer inte tas upp är t.ex. brist på pålitlig data och 

svårmätbarhet. En faktor som kan vara av relevans för nationell miljöprestanda är gröna 

politiska partier. Forskning av t.ex. Tranter och Western (2009) visar att gröna politiska 

partier på ett betydande sätt kan påverka attityder för miljön och materialism i samhället. 

Dock är gröna partiers inflytande i miljöpolitiken svårmätbart och komplext, se t.ex. 

forskning av Carter (2005), och inte lämpat att undersöka med i denna kvantitativa studie. På 

grund av detta samt svårigheten att hitta tillförlitlig data så undersöks inte gröna partier som 

faktor i denna studie.                        

 Vid en diskussion om denna studies begränsningar är det av stor relevans att ta upp den 

kvantitativa forskningens egna begränsningar. Som omnämnts tidigare i metoddelen har 

kvantitativ forskning kritiserats för att endast kunna ge statiska beskrivningar av verkligheten 

och inte ta hänsyn till det händelseflöde som variablerna befinner sig i (Bryman, 2009). Detta 
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innebär att denna studie inte kan ge några kunskaper om de bakomliggande faktorer som 

påverkar variablerna. Dessa faktorer kan till exempel utgöras av kulturella skillnader mellan 

länder som ständigt förändras och påverkar det samhälle vi lever i. Studier inom detta 

område visar att skillnader i kultur och klass har en betydande påverkan på hur vi ser på 

miljöproblemen, även bland människor inom samma land (Laidley (2013). Detta gäller 

givetvis även politiker vars syn på miljöarbetet sannolikt påverkas i hög grad av kulturella 

faktorer samt förändringar (eller händelser) i samhället. Både kvantitativa och kvalitativa 

metoder har begränsningar som gör att viktiga aspekter kan förbises. Bryman (2009) menar 

att ett sätt att ge en mer fullständig bild kan vara att kombinera, eller bygga på, en kvantitativ 

metod med en kvalitativ metod. Att kvantitativt undersöka något kan ge indikationer till 

forskare om vad som kan vara intressant att undersöka djupare och hur nya frågeställningar 

bör utformas. Därefter är kvalitativ metod lämplig för att ge mer djupgående och specifika 

svar på det som den kvantitativa forskningen indikerat. Det finns alltså goda möjligheter att 

använda kvantitativ forskning som stöd åt kvalitativ forskning. Detta resonemang är mycket 

relevant för denna studie då den statiska verklighetsbild som presenteras kan ge indikationer 

och frågeställningar som kan vara till stöd åt mer djupgående kvalitativa studier. Inom detta 

område av miljövetenskapen finns det fortfarande stora möjligheter till utökad kunskap kring 

hur vi uppnår en hållbar utveckling.                   

 Denna uppsats har belyst sambandet kvinnorepresentationen i EU-ländernas parlament 

samt deras miljöprestanda utifrån Yale Univeristy Environmental Performance Index. 

Uppsatsen bidrar med intressanta indikationer om kvinnorepresentationens betydelse för det 

nationella miljöprestandaarbetet. Det är min förhoppning att denna studie kan inspirera och 

ge stöd åt ny kvalitativ forskning inom området. De sammanfattade slutsatserna av denna 

undersökning följer i nästa avsnitt.  

 

Slutsats 
Efter att ha granskat resultatet av dem statistiska undersökningen kan det fastslås att det finns 

ett statistiskt signifikant samband (p<0,05) mellan kvinnorepresentationen i EU-ländernas 

parlament och deras miljöprestanda index enligt Yales EPI. Detta samband kvarstår även vid 

kontroll av förklaringsfaktorerna BNP och utbildning. Detta resultat kan dock endast ge svar 

om sambandet mellan de utvalda variablerna med de avgränsningar som satts och kan inte ge 

några allmänna sanningar om kvinnorepresentationens betydelse för miljöarbetet i allmänhet. 

Sambanden mellan samtliga oberoende variabler (förutom arbetslöshet) och EPI är 

signifikanta och ungefär likvärdiga i styrka.               

 Denna uppsats har bidragit till forskningen genom att testa kvinnorepresentationens i 

parlamentets betydelse för nationell miljöprestanda. Resultatet visar att ett positivt samband 

existerar och kvarstår även vid kontroll av andra förklaringsvariabler med multipel 

regression. Dock kan endast 45,8 % av den multipla regressionsmodellens variation förklaras 

av de oberoende variablerna. Det finns alltså relativt stort utrymme för felmarginal, samt att 

andra faktorer påverkar den beroende variabeln EPI. Studien bidrar med intressanta 
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indikationer om kvinnorepresentationens betydelse för det nationella miljöprestanda arbetet 

samt ger inspiration och stöd för ny och kompletterande kvalitativ forskning inom ämnet.  
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Figur 1. Förhållandet mellan EU-ländernas EPI-värde och deras Human Development 

Index.  

Kommentar: Diagrammet visar 

förhållandet mellan EU-

ländernas EPI-värde mellan 

åren 2005 till 2010 samt deras 

HDI-värde under samma 

tidsperiod. Pearsons r för denna 

korrelation ligger på 0,490. 

Determinationskoefficienten 

syns även i diagrammet och 

ligger på 0,184. Datan i detta 

diagram är hämtat från Yale 

University Environmental 

Performance Index samt UNDP 

Human Development Index.   

 

Figur 2. Förhållandet mellan EU-ländernas EPI-värde och deras BNP (US dollar). 

Kommentar: Diagrammet visar 

förhållandet mellan EU-

ländernas EPI-värde mellan 

åren 2005 till 2010 samt deras 

BNP (mätt i US dollar) under 

samma tidsperiod. Pearsons r 

för denna korrelation ligger på 

0,413. 

Determinationskoefficienten 

syns även i diagrammet och 

ligger på 0,170. Datan i detta 

diagram är hämtat från Yale 

University Environmental 

Performance Index samt The 

World Bank GDP.  
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Figur 3. Förhållandet mellan EU-ländernas EPI-värde och andelen arbetslösa av den 

totala arbetskraften. 

Kommentar: Diagrammet visar 

förhållandet mellan EU-

ländernas EPI-värde mellan åren 

2005 till 2010 samt andelen 

arbetslösa av den totala 

arbetskraften under samma 

tidsperiod. Pearsons r för denna 

korrelation ligger på -0,005. 

Determinationskoefficienten syns 

även i diagrammet och ligger på 

2,239E-5. Datan i detta diagram 

är hämtat från Yale University 

Environmental Performance 

Index samt Eurostat. 

 

Figur 4. Förhållandet mellan EU-ländernas EPI-värde och andelen av den vuxna 

befolkningen (25 till 64 år) med åtminstone gymnasial utbildning. 

Kommentar: Diagrammet visar 

förhållandet mellan EU-

ländernas EPI-värde mellan åren 

2005 till 2010 samt andelen av 

den vuxna befolkningen med 

åtminstone gymnasial utbildning 

under samma tidsperiod. 

Pearsons r för denna relation 

ligger på 0,414, 

determinationskoefficient syns 

även i diagrammet ligga på 

0,171. Datan i detta diagram är 

hämtat från Yale University 

Environmental Performance 

Index samt Eurostat.  

 

 

 


