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Sammanfattning 

Världens länder skiljer sig åt i många avseenden. Exempelvis i geografi, population, kultur, 

religion, levnadsstandard, vilka kan förklara varför länder har olika ekonomiska förhållanden. 

Denna studie fördjupar sig inom ekonomisk tillväxt, vilket är ett mått på länders 

produktivitet. För att kunna kontrollera länders ekonomiska tillväxt analyseras faktorerna 

kapital, populationstillväxt, utbildningsnivå samt hur effektiva ländernas institutioner är. 

Korruption är den centrala, oberoende variabeln som undersökts med hjälp av ett 

korruptionsindex. Under senare tid har det förts omfattande diskussioner i media angående 

Sveriges korruption, främst gällande upphandlingar i den offentliga sektorn, vilket väckte 

intresse för en studie inom ämnet korruption.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka huruvida det finns ett samband mellan korruption 

och ett lands ekonomiska tillväxt. 

 

Syftet studeras genom en ekonometrisk multipel regressionsanalys med hjälp av paneldata. 

Denna studie omfattar 121 länder i världen, vilket omfattar 88% av världens befolkning. 70% 

av utvalda länder definieras som fattiga och resterande som rika. Nollypotesen är att det inte 

finns ett samband mellan korruption och ekonomisk tillväxt och alternativhypotesen är att 

samband föreligger. Vid närmare analys av resultaten kan denna studie påvisa att rika länders 

ekonomiska tillväxt har ett negativt samband med en ökad korruptionsnivå medan fattiga 

länders ekonomiska tillväxt, har ett positivt samband med en ökad korruptionsnivå.  

 

Denna studie bekräftar tidigare studier utförda i närtid. Till detta påvisar denna studie att det 

föreligger skillnader mellan rika och fattiga länder, vilket bedöms göra denna studie unik.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Abstract 

Countries are different from one another. Both in size, culture, religion, living standards, and 

that may be one of the explanation to why countries have different economic conditions. This 

study deepens in economic growth, which is a measure of the country's productivity. 

Countries capital, population growth, educational level and the effectiveness of the 

institutions are analyzed in order to be able to control the country’s economic growths. 

Corruption is the central, independent variable expressed by using a corruption index. Lately, 

it has been large discussions in the media regarding Sweden's corruption, mainly in public 

sector, which has aroused interest in a study on the topic of corruption. 

 

The purpose of this study is to investigate how corruption affects a country's economic 

growth. 

 

The purpose is studied by an econometric multiple regression analysis using panel data. The 

study covers 121 countries in the world, which account for 88% of the world's population. 

70% of the selected countries are characterized as poor and the remaining as wealthy. The 

null hypothesis is that there is not an association between corruption and economic growth 

and the alternative hypothesis is that there is an association. During a closer analysis of the 

results, the study can show that the economic growth of wealthy countries is negatively 

affected by an increased corruption level, while the economic growth of poor countries is 

positively affected by an increased level of corruption. 

 

The result of this study confirms previous studies in the near past. However, the fact that this 

study can show differences between rich and poor countries, is assessed to make this study 

unique. 
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1. Inledning 

Denna studie inleds med en introduktion till uppsatsens ämne för att skapa en bättre 

förståelse om innehållet. Introduktionen leder vidare in till syfte och frågeställningar. 

Slutligen presenteras val av metod samt avgränsningar.   

1.1 Introduktion 

Den globala korruptionen har inte minskat, trots att många böter har betalats ut (Aftonbladet, 

2018-04-29). Sedan 1995, har organisationen Transparency International årligen publicerat 

180 länders korruptionsnivå (Transparency International 2018-02-21). På en skala mellan 0-

100 presenteras ländernas grad av korruption, där 0 indikerar en väldigt hög korruptionsgrad 

och 100 visar att landet är fritt från korruption (ibid). Fram tills idag har organisationen inte 

kunnat påvisa något land som uppnår en ranking om 100 (ibid). Två tredjedelar av samtliga 

länder hade en ranking under 50 och medelvärdet var så lågt som 43 (ibid). År 2017 toppade 

Nya Zeeland listan med en ranking om 89 och Somalia hade samtidigt högst korruptionsnivå 

med en ranking om 9 (Transparency International 2018-02-21).  

 

Sverige fick en sämre placering år 2017, men totalt sett låg de skandinaviska länderna i 

toppen av listan (Aftonbladet, 2018-04-29). Sverige, med en ranking om 84 hamnade på en 

delad sjätteplats 2017, vilket bedömdes som bra på en internationell nivå (SVT Nyheter, 

2018-02-21). En viss oro fanns ändå, då Sverige tappade 4 placeringar i listan från år 2016, 

vilket Transparency International bedömde som mycket. Med 2017 års placering, var Sverige 

att anse som det mest korrupta landet i Skandinavien (ibid). Under senare tid fördes 

omfattande diskussion i media angående Sveriges korruption, främst gällande upphandlingar 

i den offentliga sektorn, vilket väckte intresse för en studie inom ämnet korruption. 

Huruvida korruption påverkar ekonomisk tillväxt är många oense om och vissa menar till och 

med att korruption kan bidra till viss grad ekonomisk tillväxt.  
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1.1.1 Ekonomisk tillväxt  

Ekonomisk tillväxt avser den ökning i produktion av varor och tjänster i ett land, över tid, 

vilket benämns som bruttonationalprodukten, BNP (Nationalencyklopedin u.å.). BNP 

används ofta som ett mått på ett lands levnadsstandard (ibid). 

Matematiskt definierar Jones (2014, s. 46) förändringen av BNP per capita som 

𝑦𝑡+1 − 𝑦𝑡

𝑦𝑡
 

På 1950-talet utvecklade Robert Solow en tillväxtmodell, vilken blev namngiven efter 

honom, Solow growth-model (Jones 2014, s. 100). Denna studie benämner modellen som 

Solow modellen. Modellen har förlängts i ett antal viktiga riktningar och är förmodligen den 

mest använda i all makroekonomi (ibid). Modellen förklaras mer djupgående i teorikapitlet 

2.2.1.  

1.1.2  Korruption 

Korruption definieras av Nationalencyklopedin (u.å.) som “missbruk av förtroendeställning 

till egen vinning, främst genom tagande av mutor”. 

Enligt World Economic Forum (2017-01-12) uppgick världens totala kostnad för korruption 

år 2016 till mer än 2 triljarder dollar. Det motsvarar 2,5% av världens totala ekonomiska 

produktivitet (World Bank Databank 2017-12-15). Afrika är en av de mest korrupta 

världsdelarna, där 40% av Afrikas BNP går förlorat på grund av korruption (Ali 2015, s. 

104). 

Denna studie använde ett korruptionsindex (Corruption Perception Index, CPI) från 

Transparency International med ett standardiserat index, en skala på 0-100. Rankingen har 

funnits sedan 1995 och omfattar idag 180 länder (Transparency International 2018-02-21).  

CPI baseras på 13 datakällor, vilka fångar upp korrupta beteenden i den offentliga sektorn, 

såsom mutor, utnyttjande av den offentliga sektorn för egen vinning, nepotism, grad av 

byråkrati, korrupta tjänstemän samt grad av effektiva institutioner (Transparency 

International 2018-02-21). 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att analysera huruvida korruption påverkar ekonomisk tillväxt 

genom följande frågeställningar: 

- Har ekonomisk tillväxt ett samband med förändringen av korruption? 

- Skiljer sig ett eventuellt samband mellan rika och fattiga länder? 

 

Med bakgrund till ovanstående syfte, valdes korruption som den centrala oberoende 

variabeln, vilken mäts med CPI. De kompletterande oberoende variablerna som förklarar 

ekonomisk tillväxt består av populationstillväxt, initialt BNP (år 2000), kapital och 

utbildning. Övriga kontrollvariabler som förklarar ländernas grad av effektivitet hos 

institutioner är demokrati & uttrycksfrihet, politisk stabilitet, regulatorkvalitet, rättssäkerhet, 

kontroll av korruption samt regeringseffektivitet. Samtliga variabler presenteras närmare 

under kapitel 3.3. 

1.3 Metod 

Den metod som applicerades var ekonometrisk multipel regressionsanalys med paneldata. I 

en multipel regression, skapades en partiell regressionskoefficient för varje oberoende 

variabel som representerar den enskilda variabelns effekt på den beroende variabeln (Brooks 

2014, s. 89). Paneldata kombinerade både tvärsnittsdata och tidsseriedata, vilket utökade 

antalet observationer och öppnade för en bredare analys av data, som inte går att analyseras 

enbart med tvärsnittsdata eller tidsseriedata (Studenmund 2017, s. 347-348).  

Den beroende variabeln var ekonomisk tillväxt, där förändring i bruttonationalprodukt per 

capita, uttryckt i procent, undersöktes för 180 länder under perioden 2006-2016.  

Med Solow modellen som grund, motiverades valet av kontrollvariabler för ekonomisk 

tillväxt. 

1.3.1 Avgränsningar 

Tidsperioden som valdes uppgick till 11 år (2006-2016), då detta var den bredaste perioden 

av tillgänglig data för valda variabler i en så nära nutid som möjligt. Faktum var att 

Corruption Perception Index och Worldwide Governance Indicators rekommenderas att 

mätas över längre tidsperioder, då de påverkas av långsiktiga trender (Worldbank, 2018). 

Transparency International presenterade data för 180 länder under denna period, dock fanns 
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det inte för samtliga länder alla år. Denna studie avsåg att endast undersöka befintlig data 

utan att komplettera bortfall. Med denna avgränsning, begränsades antalet länder till 121 

stycken med 1331 observationer. Med ovan som bakgrund, fick denna studie tillgång till ett 

stort urval och många observationer, vilket var en viktig utgångspunkt för att kunna uppnå ett 

pålitligt resultat. I empirin kom flera variabler att beskrivas med standardavvikelse. En analys 

av huruvida standardavvikelsen påverkade resultatet utfördes inte, då utrymme saknades 

inom ramen för uppsatsens omfång. Trots dessa avgränsningar lyckades denna studies 

resultat täcka in 88 % av världens befolkning. 

2. Teoretisk referensram 

Det andra kapitlet presenterar tidigare studier om ämnet samt publicerade och granskade 

vetenskapliga artiklar. Dessa ger en teoretisk referensram som berör olika teorier om 

optimala nivåer av korruption, korruptionens effekter på ekonomisk tillväxt, olika varianter 

av korruption samt tillväxtteorier. Sammantaget ger det en grund för att skapa en bättre 

förståelse om uppsatsens ämne. 

2.1 Tidigare studier 

Redan på 1960-talet studerades korruptionens effekt på ekonomisk tillväxt. Huntington S. P. 

(1968, s. 61) menade att modernisering bidrar till korruption genom rikedom och makt och  

påvisade att det fanns många specifika bevis för en koppling mellan snabb ekonomisk tillväxt 

och politisk instabilitet (ibid s. 51).  

Leff N. H. (1964) lyfte fram korruptionens positiva och negativa effekter på ekonomisk 

tillväxt. Leffs (ibid) slutsats var, att det inte bara fanns negativa effekter av korruption, utan 

även positiva effekter då korruptionen blev ett slags smörjmedel i tidskrävande byråkratiska 

processer. Genom de genvägar som korruption skapar, sparas tid och resurser som inte är 

värdeskapande (ibid). 

 

D'Agostino et al (2016, s. 190) presenterade i en studie från 2010 att det finns bevis för att 

korruption kan ha en positiv effekt. Studien påvisade att korruption var mindre skadligt i 

länder som var mindre effektiva och att korruption till och med kunde vara positivt 

förknippad med effektivitet i länder där institutionerna var extremt ineffektiva (ibid). 

D'Agostinos resultat stöddes av Huang (2015), som påvisade att korruption, vid studie av 

flera asiatiska länder, hade positiv påverkan på den ekonomiska tillväxten. 
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Dock påstod D'Agostino et al. (2016, s. 190), att även om korruption hade en positiv effekt 

under vissa tidpunkter eller i specifika länder, visade deras studie, liksom majoriteten av 

studier inom området, att korruption tenderade att leda till en lägre ekonomisk tillväxt samt 

förhindrande av såväl privata som offentliga investeringar. I andra studier påvisades att 

korruption varken hade ett negativt eller positivt samband med ekonomisk tillväxt i vissa 

länder, då den endast omfördelade inkomst och därmed inte bidrog till förlorad effektivitet 

(Blackburn, Forgues-Puccio, 2009). 

 

Ali (2015) diskuterade olika typer av korruption. Han menade att förmodern, pre-modern, 

korruption uppträder där brist på institutioner leder till aktiviteter som smuggling och 

utpressning (Ali 2015, s. 108). Den moderna, modern, korruptionen kopplas till svag och 

halvstark stat, normalt övre medelinkomstländer. Modern korruption fokuserar på strategiska 

tillgångar som oljefält och diamantgruvor samt mutning av offentliga tjänstemän (Ali 2015, s. 

109). 

Postmodern, post-modern, korruption är dominerande, vilken härrör från intressekonflikter, 

bedrägerier, brist på insyn och där arbetskraft fritt kan byta mellan privata företag och den 

offentliga sektorn (Ali 2015, s. 109). Länder som upplever den postmoderna korruptionen har 

en hög nivå av ekonomiskt välbefinnande och splittrade regeringsformer (ibid). 

Ali (2015, s. 111) lyfte fram den postmoderna korruptionen som den ideala nivån på 

korruption. En korruptionsnivå som ett samhälle skulle kunna tolerera, såvida inte 

rättsstatsprincipen och regeringssystemet fördärvas (ibid).  

Ali (2015, s. 107) menade att korruption bestäms av kultur och social nivå samt ekonomisk 

utveckling. Ali (ibid) påvisade i sin studie, att när BNP per capita ökar, minskar 

korruptionsnivån. Höginkomstländer och övre medelinkomstländer var mindre korrupta än 

låginkomstländer (ibid). Ju rikare landet är, desto lägre korruptionsnivå (Ali 2015, s. 107). 

 

Klitgaard (1988, s. 26) lyfte fram en modell om en optimal korruptionsnivå, där han påvisade 

en jämviktsnivå mellan kostnaden för korruption samt kostnaden för avlägsnande av 

korruption. 

Klitgaard (1988, s. 25) menade att en viss nivå av korruption medför samhällskostnader och 

medför ytterligare kostnader vid bekämpning av korruptionen. Pengar som går till 

monitorering och anti-korruption hade kunnat spenderats bättre någon annanstans i samhället 

(ibid). Med detta menade Klitgaard (1988, s. 25) att en optimal nivå varken är en 

korruptionsnivå om noll, och heller inte en maximerad antikorruption. Jämviktsnivån som 
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Klitgaard (1988, s. 26) belyste, visar den lägsta kostnadskombinationen mellan korruption 

och arbetet för att reducera korruption. Även den grad av organisering bakom korruption 

visar att korruption påverkar ekonomisk tillväxt olika. En mer organiserad korruption 

tenderar att skapa lägre kostnader än en icke organiserad (Blackburn et al, 2009). 

 

Mo (2001, s. 66) diskuterade korruptionens roll i ekonomisk tillväxt och gav kvantitativa 

uppskattningar av korruptionens inverkan på ekonomisk tillväxt. Genom en regressionsanalys 

påvisade Mo (ibid) att en ökning på 1% i korruptionsnivå, minskar tillväxttakten med ca 

0,72%, men politisk instabilitet har störst påverkan på ekonomisk tillväxt (Mo 2001, s. 66). 

Vidare visade studien att korruption minskar nivån på humankapital och andelen av privata 

investeringar (ibid). 

Barros (1996, s. 70) empiriska studie visade att ekonomisk tillväxt förbättras om offentlig 

konsumtion hålls till lägre nivåer, såvida rättsstaten fungerar väl och inflationsnivån är låg. 

Barros studie visade även att den ekonomiska tillväxten ökar, om politiska rättigheter ökar, 

men avtar när en måttlig nivå av demokrati har uppnåtts (ibid).  

2.2 Teori 

2.2.1 Solow & Romer 

Solow-modellen grundas på den neoklassiska produktionsmodellen, som dels består av de 

exogena variablerna A, K och L, samt de endogena variablerna w och r  (Jones 2014, s. 74).  

Y, beskriver landets totala produktion och är en funktion av faktorerna teknologisk 

utveckling, A, kapital, K och arbetskraft, L (Jones 2014, s. 76). Modellen antar att L är landets 

population, även om några inte är sysselsatta (Jones 2014, s. 79) och modellen kan då 

presentera BNP per capita genom (ibid), 

𝑦 ≡
𝑌

𝐿
 

Den modell som är mest använd är Cobb-Douglas produktionsfunktion (Jones 2014, s. 71), 

𝑌 = 𝐾𝑎𝐿1−𝑎 

Med hjälp av denna funktion, mäts huruvida ekonomier har stigande, konstant eller avtagande 

skalavkastning (Jones 2014, s. 71).  

Neoklassisk tillväxtteori menade också att det finns en effekt där länder med ursprungligen 

lågt BNP per capita växer snabbare än de länder med högre BNP per capita (Jones 2014, s. 

121). När en ekonomi når K*, det vill säga när investeringar är lika stora som kapitalet med 
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hänsyn till depreciering (sY=dK), har den nått “steady state” och ekonomin befinner sig i 

långsiktig jämvikt (Jones 2014, s. 108). 

 

Jones 2014, figur 5.2, s. 109 

Mankiw et al. (1992, s. 432) menade att en högre grad av sparande leder till högre inkomst i 

“steady state”, vilket i sin tur leder till högre grad av humankapital. 

 

Länder som har en god ekonomisk nivå, har en lägre ekonomisk tillväxttakt, än länder som 

har en sämre ekonomisk nivå och på sikt möts länderna (Barro 2001 s. 12). Detta är även känt 

som catch-up effekten (ibid). 

En nackdel med Solow-modellen är att den inte tar hänsyn till landets humankapital (Jones 

2014, s. 88) och misslyckas med att ta fram en teori om hållbar ekonomisk tillväxt (Jones 

2014, s. 135).  

I en artikel från år 1990 argumenterade Paul Romer för att dela upp världsekonomins varor i 

två delar, objekt och idéer (ibid), vilket utmynnade i den välkända Romer-modellen. Romer 

beskrev objekten, som råmaterial och idéer, som människans skapande av råmaterial (Jones 

2014, s. 136). Det som Romer uttryckte som idéer uttrycks vidare i denna studie som 

kunskap. Med Romer-modellen fångas landets humankapital upp. Objekten karakteriseras 

med rivalitet men inte kunskap (Jones 2014, s. 137). Romer-modellen ger en hävstångseffekt 

på varje arbetare (Jones 2014, s. 144), 

𝑌𝑡 = 𝐴𝑡𝐿𝑦𝑡 
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Romer-modellen bidrog till att få oss att förstå hållbar långsiktig ekonomisk tillväxt, medan 

Solow-modellen även hjälpte oss med att besvara många andra frågor om ekonomisk tillväxt 

(Jones 2014, s. 153).  

2.2.2 Moralisk risk och agent huvudman problemet 

Moralisk risk,  moral hazard, uppkommer då individer eller institutioner handlar i eget 

intresse och utnyttjar asymmetrisk information (Perloff, 2014). Exempelvis, en tandläkare 

som vill dra ut din tand för att tjäna mer pengar, och inte för att du har hål i tanden (ibid). 

Liknande situationer uppkommer i samhället där företag, individer och institutioner utnyttjar 

situationer med dess makt (ibid). I det så kallade “huvudman agent problemet”, principal 

agent problem, tar ena parten (agent) beslut som påverkar den andra parten (huvudman). 

Besluten är till fördel för agenten eftersom huvudmannen inte kan observera, utvärdera 

arbetet eller situationen fullständigt (Perloff, 2014). 

Att agera i självintresse och att dra fördel på någon annans bekostnad, uppkommer i flera 

situationer, vilket på individnivå kan lösas med så kallade effektiva kontrakt (Eisenhardt, 

1989). Genom de effektiva kontrakten (incitament), exempelvis provisionsbaserad lön, 

behövs inte övervakningen, då arbetet blir utfört på samma sätt så som om det utfördes under 

övervakning (Eisenhardt, 1989).  

3. Regression 

I det tredje kapitlet beskrivs denna studies tillvägagångssätt samt tillämpade variabler i 

regressionen. Vidare presenteras utförda statistiska tester och kapitlet avslutas med en 

metoddiskussion. 

3.1 Databearbetning 

Denna studie grundades på sekundärdata och inhämtades från Transparency International 

samt Världsbanken. Initialt uppgick urvalet till 180 länder, men på grund av att ofullständig 

data förelåg vissa år och vissa länder, kom slutgiltigt urval att uppgå till 121 länder. Trots 

detta, uppgick det totala antalet observationer till ändå 1331 stycken. Datan omfattade en 

tidsperiod om 11 år. Med bakgrund av ett stort antal länder över en längre tidsperiod, 

användes metoden paneldata.  
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3.1.1 Regressionsmodell 

Brooks (2008, s. 27) menade att en regressionsanalys är ett av de viktigaste verktygen i 

ekonometri då regressionsanalyser möjliggör test av hypoteser genom att undersöka och 

beskriva interna förhållanden och orsakssamband mellan regressionens givna variabler.  

Nedan presenteras den paneldataregression som användes i denna studie. Regressionen 

utfördes med robusta standardfel med fast effekt.  

 

∆𝐵𝑁𝑃𝑖𝑡
𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 = 𝛽0 + 𝛽2𝐶𝑃𝐼𝑖𝑡 + 𝛽3∆𝑃𝑂𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝐵𝑁𝑃𝑖2000

𝑖𝑛𝑖 + 𝛽5𝐵𝑁𝑃𝑖𝑡
𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 + 𝛽6𝐾𝐴𝑃𝑖𝑡 + 𝛽7𝑈𝑇𝐵𝑖𝑡

+ 𝛽8𝐷𝐸𝑀𝑂𝑖𝑡 + 𝛽9𝑃𝑂𝐿𝑖𝑡
𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 + 𝛽10𝑅𝐸𝐺𝑈𝑖𝑡

𝑘𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡 + 𝛽11𝑅Ä𝑇𝑇𝑆𝑖𝑡

+ 𝛽12𝐶𝑂𝑁𝑇𝐾𝑂𝑅𝑅𝑖𝑡 + 𝛽13𝑅𝐸𝐺𝐸𝐹𝐹𝑖𝑡 + 𝛾𝑖 + 𝜖 

3.1.2 Signifikansnivå 

Innan hypotesprövning, bestäms ett kritiskt värde, vilket beskriver inom vilka värden som 

nollhypotesen ska förkastas (Studenmund 2017, s. 116). Det kritiska värdet förklaras av en så 

kallad signifikansnivå, vilken indikerar risken att förkasta nollhypotesen även om den är 

korrekt (ibid). Den alternativa hypotesen, benämns som de värde som förväntas (Studenmund 

s. 117). Denna studie valde en signifikansnivå om 5%. 

3.1.3 Hypotes 

Mot bakgrund av tidigare studier samt teori, var nollhypotesen att det inte finns ett samband 

mellan en ökad korruption och ekonomisk tillväxt. Den alternativa hypotesen var därmed att 

det finns ett samband. 

𝐻0: 𝛽𝐶𝑃𝐼 = 0 

𝐻𝐴: 𝛽𝐶𝑃𝐼 ≠ 0 

3.2 Specifikation av variablerna  

3.2.1 BNPtillväxt 

Ekonomisk tillväxt per capita var regressionsmodellens beroende variabel. Data hämtades 

från Världsbanken och omfattade 121 länder från år 2006 till 2016. Teorin som presenterades 

i denna studie var oenig om huruvida ekonomisk tillväxt påverkas positivt, negativt eller inte 

alls av korruption. Ekonomisk tillväxt per capita uttrycks i procent och kan därför även 

uttryckas som log BNP per capita.  
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3.2.2 CPI - Corruption Perception Index 

Andersson et al. (2014, s. 62) menade att korruption kan mätas på många olika sätt och i 

denna studie användes CPI, vilken tas fram av Transparency International, en oberoende 

organisation med mål att stoppa korruption i världen (Transparency International u.å.). 

Organisationen finansieras av donatorer, vilka inkluderar myndigheter, multilaterala 

institutioner, stiftelser, den privata sektorn och enskilda personer (ibid). Fram till år 2011 

användes en skala mellan 0-10 för att förklara ett lands korruptionsnivå (Transparency 

International 2011-12-01) och därefter beräknades indexet på en skala mellan 0-100 

(Transparency International 2012-12-05). För att få en enhetlig skala i denna studie, 

konverterades år 2006-2011 från det tidigare indexet mellan 0-10, till 0-100. Data i 

korruptionsindex, CPI, omfattade data för t-1, vilket motiverade valet av tidsförskjutning i 

regressionen. Resultatet påvisade ett negativt samband för den totala regressionen och hade 

en signifikant betydelse för ekonomisk tillväxt, vilket innebar att nollhypotesen kunde 

förkastas.  

3.2.3 POP - Befolkningstillväxt 

Populationstillväxt mäts som en årlig tillväxttakt av befolkningen och är uttryckt i procent. 

Data inhämtades från Världsbanken. Solow-modellen menar att populationstillväxt innebär 

att fler kan arbeta, vilket leder till ökad ekonomisk tillväxt (Jones 2014, s. 79). Detta 

förutsätter dock att landet i fråga, inte drabbas av höga kostnader för ökad population. I 

fattiga länder är det inte en självklarhet att populationstillväxt leder till ekonomisk tillväxt.  

Resultatet påvisade ett negativt samband mellan ekonomisk tillväxt och populationstillväxt, 

vilket var motsägelsefullt i förhållande till teorin. Variablen populationstillväxt hade även en 

signifikant betydelse i den totala regressionen för ekonomisk tillväxt. 

3.2.4 BNP - Bruttonationalprodukt 

Ett fattigt land växer normalt sett snabbare per capita än vad ett rikare land gör (Barro 1996, 

s. 1). Tillväxtstudier antar normalt ett initialt BNP, vilket Barro (1996, s. 70) starkt 

rekommenderar. Barro (ibid) menade att om de övriga variablerna är givna, kommer 

ekonomisk tillväxt ha ett negativt samband med initialt BNP per capita. I denna studie valdes 

år 2000 som initialt BNP, vilket var utanför vald tidsperiod. Detta valdes i syfte att få en 

exogen effekt i modellen. 
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Måttet som användes för att mäta BNP per capita är GDP per capita, uttryckt i US dollar och 

hämtades från Världsbanken (The World Bank, u.å.). 

Resultatet påvisade ett negativt samband mellan BNP per capita och ekonomisk tillväxt. 

Regressionen visade dock också att variabeln inte hade signifikant betydelse för ekonomisk 

tillväxt.  

3.2.5 KAP - Kapital 

Mankiw och Romer är två av flera forskare som menade att ett lands investeringar är 

betydande för ekonomisk tillväxt (Barro 1996, s. 22).  

Barro (1996, s. 22) menade dock att det sannolikt handlar om ett omvänt orsakssamband. En 

positiv koefficient på det samtidiga investeringsförhållandet i en tillväxtstudie, kan snarare 

spegla den positiva relationen mellan tillväxtmöjligheter och investeringar, än den positiva 

effekten av en exogent högre investeringskvot på den ekonomiska tillväxten (ibid). Barro 

(ibid) menar att denna omvända effekt är mer sannolik i öppna ekonomier. Då många andra 

forskare var mer positiva till att använda denna variabel än Barro, inkulderades variabeln i 

denna studie. 

Gross Capital Formation användes som mått för att mäta investeringar. Måttet uttrycks som 

en procentuell andel av BNP och hämtades från Världsbanken (The World Bank u.å.). 

Resultatet påvisade ett positivt samband på samtliga regressionsanalyser och variabeln hade 

signifikant betydelse för ekonomisk tillväxt, vilket stämmer väl överens med teori.  

3.2.6 UTB - Utbildning 

I teorin lärde Mo (2001, s. 66) oss, att korruption leder till minskat humankapital och med 

Romer-modellen lärde vi oss att ju högre humankapital, desto högre ekonomisk tillväxt 

(Jones 2014, s. 144). Måttet som användes för att mäta utbildningsnivå var procentandel 

registrerade elever i grundskolan, av total befolkning, i skolåldern, och har sammanställts av 

Världsbanken. Dock med tillägget av att de enbart sammanställde data som ursprungligen 

kom från United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) 

Institute for Statistics (The World Bank u.å.). Som tidigare nämnt förväntades ett positivt 

samband mellan utbildning och ekonomisk tillväxt. Resultatet påvisade ett negativt samband 

mellan utbildning och ekonomisk tillväxt, vilket var motsägelsefullt i förhållande till teorin. 

Utbildning var dock inte av signifikant betydelse för ekonomisk tillväxt i den här 

regressionsanalysen. 
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3.2.7 The Worldwide Governance Indicators (WGI) 

Sex av variablerna hämtades från The Worldwide Governance Indicators (WGI) project: 

● Voice and Accountability (Demokrati & uttrycksfrihet) 

● Political Stability and Absence of Violence (Politisk stabilitet) 

● Regulatory Quality (Regulatorkvalitet) 

● Rule of Law (Rättssäkerhet) 

● Control of Corruption (Kontroll av korruption) 

● Government Effectiveness (Regeringseffektivitet) 

Dessa variabler beskriver traditioner, institutioner och hur myndigheter i länder utnyttjar 

dessa i styret. 

Det gäller exempelvis hur regeringar väljs, övervakas och styrs. I styrningen undersöks hur 

effektivt beslut tas, implementeras, följs upp och påverkar landets invånare. Data baseras på 

över 30 olika källor som tillsammans aggregerades till ovan nämnda sex variabler. I denna 

studie var variablerna väldigt användbara, eftersom de mättes med en standardiserad metod 

över hela uppsatsens urval av länder och tidsperiod.  

Variablerna mäts på en skala från -2,5 till 2,5. I beskrivningen av variablerna finns ett särskilt 

kapitel tilldelat hur dessa skall användas i jämförelser över tid. Eftersom förändringar mellan 

år, oftast är väldigt små, rekommenderas att variablerna inte används för kortsiktiga analyser 

såsom tvärsnittsanalyser. Variablerna fångar upp långsiktiga trender under en större 

tidsperiod. En tidsperiod om 10 år rekommenderas för att tydliga trender i och mellan länder 

ska framgå (Worldbank, 2018). I följande underkapitel presenteras en kort beskrivning av 

varje variabel. 

3.2.7.1 DEMO- Demokrati & uttrycksfrihet 

Demokrati & uttrycksfrihet var den första variabeln som ingick i The World Wide 

Governance Indicators (WGI). Variabeln beskriver möjligheten för landets invånare att 

påverka styret, såsom val av regering, men också uttrycksfrihet och opartisk media (The 

World Bank, 2018). 

3.2.7.2 POLStability – Politisk stabilitet 

Den andra variabeln mäter den politiska stabiliteten samt sannolikheten för att den 

destabiliseras. Variabeln inkluderar även politiskt motiverat våld och terrorism (The World 

Bank, 2018). 
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3.2.7.3 REGUQuality – Regulatorkvalitet 

Regulatorkvalitet mäter uppfattningen av regeringens förmåga att formulera och genomföra 

goda beslut som positivt påverkar den privata sektorns utveckling och utövande (The World 

Bank, 2018). 

3.2.7.4 RoL – Rättssäkerhet 

Rättssäkerhet beskriver grad av förtroende för ett lands regler och lagar, samt dess 

efterlevnad. Vikt läggs framförallt på kontraktshantering, egendomsrättigheter och 

rättsväsendets funktionalitet. Även sannolikhet för att brott, våld eller oroligheter inträffar 

fångas upp av variabeln (The World Bank, 2018). 

3.2.7.5 CONTROL – Kontroll av korruption 

Kontroll av korruption förklarar uppfattningen om huruvida makt utövas för privata ändamål, 

såväl storskaligt som småskaligt (The World Bank, 2018). 

3.2.7.6 GOVefficiency – Regeringseffektivitet 

Den sista av de sex variablerna var regeringseffektivitet, som mäter kvaliteten i offentliga 

tjänster och civilförvaltningen samt dess frihet att utöva dessa tjänster utan politiska 

påtryckningar. Variabeln innefattar även Regeringens trovärdighet och åtagande att upprätta 

dessa institutioner (The World Bank, 2018). 
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Tabell 3.2. Sammanfattning av statistik. 

 

3.3 Rika och fattiga länder 

För att förstå varför korruption hade en negativ påverkan på ekonomisk tillväxt delades 

länderna i denna studie upp i två kategorier, rika och fattiga. Motivering till denna uppdelning 

var att tidigare forskning indikerat att fattiga länder med ineffektiva institutioner kunde 

påverkas positivt av ökad korruption. Istället för att dela upp länder på effektiva och 

ineffektiva institutioner valdes en annan synvinkel, nämligen rika och fattiga länder. Med 

utgångspunkt i urvalet om de 180 ländernas BNP per capita, beräknades medelvärdet av 

dessa. De 121 länder som återstod, sattes i relation till medelvärdet. De länder som hade 

högre BNP per capita än medelvärdet, klassificerades som rika och resterande klassificerades 

som fattiga. 30% av urvalet klassificerades som rika och resterande som fattiga.  
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3.4 Kontroll av modell 

I modell 12 presenterades två oberoende variabler vilka beskriver landets BNP; initialt BNP 

samt BNP per capita. Vid regressionsanalyser (modeller 16-29) som uteslöt BNP per capita, 

förändrades koefficienterna marginellt och inga tecken förändrades. Modell 23 blev därför 

den slutgiltiga regressionen.  

För att bestämma mellan fast- eller slumpeffekt, användes Hausman-testet. Nollhypotesen i 

testet var att slumpeffekten är prioriterad och alternativhypotesen var fast effekt (Torres-

Reyna, 2007 s. 29). Det som testades var huruvida feltermerna korrelerade med de oberoende 

variablerna, där nollhypotesen var att de inte korrelerade (ibid). Resultatet visade att det var 

0,03% sannolikhet att de inte korrelerade, vilket motiverade valet av att använda robust fast 

effekt (Torres-Reyna, 2007 s. 29). Det var även anledningen till att variabeln initial BNP 

uteslöts, omitted, i modellen. I tabellerna 4.1, 4.2, 4.3 presenterades variablernas 

koefficienter, robusta standardfel, antal länder, tidsperiod, observationer samt 

signifikansnivå.   

3.4.1 Heteroskedasticitet 

Heteroskedasticitet innebär att en ökning i en av de oberoende variablerna inte kan förklaras 

genom en förändring i variationen i den beroende variabeln (Jones 2014, s. 97).  

Med hjälp av ett Wald test, kunde en fast effekt modell testas för heteroskedasticitet (Torres-

Reyna 2007, s. 35). Om variansen i slumptermerna är konstant, råder homoskedasticitet och 

motsatsen är heteroskedasticitet (Jones 2014, s. 97). Nollhypotesen i testet är 

homoskedasticitet (ibid) och resultatet förkastade nollhypotesen och därmed råder 

heteroskedasticitet. För att undvika problem med heteroskedasticitet, utfördes regressionerna 

genomgående med kommandot robust, så kallat White test (Jones 2014, s. 290).   

3.4.2 Kollinearitet 

Korrelationsmåttet kan anta värden mellan -1 till 1, där 0 innebär att två variabler inte 

korrelerar. Av tabell 3.4.2.1 framgick en relativt hög korrelation mellan CPI och de variabler 

som beskrev hur väl institutionerna i landet fungerar, vilket även förväntades. Huruvida 

institutioner är effektiva eller inte, är starkt korrelerat med uppfattning om graden av 

korruption i ett land. Då det råder låg korrelation mellan tillväxtvariablerna och CPI, 

bedömdes CPI kunna förklara korruptionens påverkan på ekonomisk tillväxt. 
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Tabell 3.4.2.1. Korrelationstabell. 

 

3.5 Metoddiskussion 

3.5.1 Val av variabler 

Tidigare studier som undersökte liknande syften, hade ett begränsat urval av länder. Flertalet 

av tidigare studier valde OECD länder eller andra specificerade områden, vilket ledde till att 

de inte lyckades fånga länder med högre korruptionsgrader. Då denna studie hade ett brett 

urval av länder och sträckte sig över en längre tidsperiod, kunde denna studie inte bara visa 

ett samband mellan korruption och ekonomisk tillväxt, utan dessutom påvisa skillnader 

mellan rika och fattiga länder. Denna studie kan anses gälla för större delen av världen då den 

omfattar 88% av världens befolkning.  

 

Tillväxtvariabeln i denna studie var BNP per capita, vilken påverkas av befolkningen i ett 

land. Inledningsvis omfattande denna studie en oberoende variabel som mätte graden av 

invandring i ett land. Variabeln valdes senare bort då svårigheter uppstod med att urskilja 

tillfällig och långsiktig invandring samt den fria rörligheten inom EU.  

Denna studie hade kunnat inkludera en variabel som beskriver hur de arbetsamma 

åldersgrupperna förändras i relation till population. Om åldersgruppen 20-64 år ökar, kan det 

antas att detta har en positiv inverkan på BNP per capita (Ekonomifakta 2018-05-08). Detta 

konstaterande kunde eventuellt ha haft en inverkan på denna studies resultat om ovan nämnd 

variabel hade inkluderats.  

Ett antagande om att hela befolkningen i ett land arbetar, är inte rimligt. Om regressionen 

hade tagit hänsyn till ländernas grad av arbetslöshet, hade resultatet för variabeln arbetskraft 

sannolikt blivit mer pålitlig.  
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Ekonomisk tillväxt per capita och populationstillväxt uttrycktes i denna studie som log för att 

få förändringen i data. CPI tidsförskjöts för att data skulle avse samma perioder. För att få en 

exogen effekt i modellen valdes ett initialt BNP, utanför modellens tidsperiod. Variabeln 

initialt BNP sattes till år 2000.  

 

Några av de variabler som förklarar institutioner, korrelerade med CPI. Detta då variablerna 

demokrati & uttrycksfrihet, politisk stabilitet, regulatorkvalitet, rättssäkerhet, kontroll av 

korruption samt regeringseffektivitet inkluderades i uppfattningen om ett lands 

korruptionsnivå. Därför var några regressionsanalyser baserade på Solow modellen med 

tillägg av enbart variabeln CPI. På grund av utebliven data, minskade urvalet med 59 länder. 

Trots detta bedöms denna studie ändå ha hög reliabilitet, med avseende på antal länder som 

ingår i urvalet.  

 

Teorin som beskrevs i denna studie, belyser institutionernas värde av korruption. Det som 

kan påverka institutioner är ett lands politik. Många länder har med högst sannolikhet haft 

flera val under denna studies tidsperiod vilket i sig kan påverka ett lands korruption. De 

senaste åren har många länder i världen fokuserat på att minimera penningtvätt och 

finansiering av terrorism, genom att införa lagar och regelverk om huruvida finansiella 

institutioner ska hantera kontanter, utlandsbetalningar samt företagskonstellationer. Under 

denna studies tidsperiod har finans- och penningpolitik med stor sannolikhet sett annorlunda 

ut. 

Denna studie tog inte hänsyn till ovanstående variablerna som diskuterades kan därför 

bedömas som uteslutna i regressionen.  

3.5.2 Bortfallsanalys 

För att få en god reliabilitet, valdes samtliga länder som det fanns data för med utgångspunkt 

i korruptionsindexet, CPI. Som tidigare omnämnts i studien, presenterar Transparency 

International data för 180 länder men på grund av utebliven data på övriga variabler i 

regressionen, valdes 59 länder bort.  

 

Dataunderlaget i denna studie önskade omfatta en längre tidsperiod och så nära i nutid som 

möjligt. Med det som utgångspunkt, valdes perioden, år 2006-2016. CPI har mätts från 1995, 

och åren 1995-2005 lämnades därhän. Vid en närmare analys, borde denna studie ha 
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omfattats av hela tidsperioden, eftersom den största delen av utvalda elva år sammanföll med 

lågkonjunktur. Perioden bedömdes ändå som rimlig, eftersom den centrala oberoende 

variabeln i denna studie, korruption, inte är konjunkturberoende.  

3.5.3 Metodkritik 

CPI omfattar den offentliga sektorn samt affärsmäns och nyckelpersoners uppfattning om ett 

lands grad av korruption (Transparency International u.å.). Transparency International (ibid) 

kompletterar dessa uppfattningar med andra faktorer som är mer faktabaserade. CPI är 

därmed en förklaring av korruption i begränsad omfattning (ibid), vilket eventuellt påverkade 

validiteten i denna studie. Att denna studie representerade 88% av världens befolkning, ökar 

trovärdigheten i resultatet. 

 

CPI tidsförskjöts för att samtliga variabler skulle avse samma tidsperiod. Denna studie 

använde det vanligaste sättet att mäta ekonomisk tillväxt, nämligen förändring i BNP per 

capita. Det finns en hel del kritik riktad mot detta mått för ekonomisk tillväxt. Dels mäts 

enbart det som produceras och säljs i första hand och ingen hänsyn tas till hållbar ekonomisk 

utveckling eller varor som säljs och indirekt förstör ekonomin och landet. Måttet användes 

ändå eftersom det är ett mått som många i världen använder och årligen publicerar data för.  
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4. Resultat och analys 

I fjärde kapitlet presenteras och analyseras resultatet som genererats från 

regressionsanalysen.  

Tabell 4.1. Panelestimat av ekonomisk tillväxt och CPI 

 
 

Tabell 4.2. Panelestimat med ekonomisk tillväxt och CPI - slutgiltig regression. 
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Tabell 4.3. Panelestimat av ekonomisk tillväxt och CPI -  fattiga och rika länder. 

 

 

Teorin som tidigare presenterades i denna studie, var oeniga om i vilken riktning korruption 

påverkar ekonomisk tillväxt. Vid en första regressionsanalys av samtliga länder (modell 12), 

fanns ett samband mellan korruption och ekonomisk tillväxt. Ju lägre grad av korruption, 

desto lägre ekonomisk tillväxt. Resultatet i modell 12 visade även att korruption hade en 

signifikant betydelse för ekonomisk tillväxt. I regressionen analyserades länder med CPI-

ranking från 8 till 94,6 (tabell 3.2), vilket innebär att denna studie har ett brett urval. 

D'Agostino et al (2016, s. 190) påvisade i sin studie att korruptionens påverkan på ekonomisk 

tillväxt kan ge olika utfall beroende på hur effektiva institutioner är i ett land. I ett land med 

extremt ineffektiva institutioner, vilket ofta är fallet i fattiga länder, kan korruption vara 

positivt för ekonomisk tillväxt. Det motiverade valet att genomföra två regressioner, en på 

rika länder och en på fattiga länder. Resultatet skiljde sig åt (tabell 4.3). I ett rikt land, hade 

en ökning i CPI, en positiv påverkan på ekonomisk tillväxt (modell 24). I ett fattigt land hade 

en ökning i CPI en negativ påverkan på ekonomisk tillväxt (modell 25). 70% av länderna i 

denna studie kom att kategoriseras som fattiga, vilket i sig förklarade varför den totala 

regressionen påvisade ett negativt samband. Denna studies alternativa förklaring till varför ett 



 

 21 

fattigt land kan gynnas av korruption är att det är mer kostsamt för ett fattigt land att 

kontrollera korruptionen än att låta den vara. 

CPI hade större negativ påverkan i ett fattigt land (modell 25), än positiv påverkan i ett rikt 

land (modell 24). För de rika länderna hade CPI inte en signifikant betydelse på ekonomisk 

tillväxt (modell 24). Det tyder på att det finns andra faktorer som är mer avgörande för 

ekonomisk tillväxt än korruption i ett rikt land. Denna studie påvisade att kapital är den mest 

avgörande variabeln för ekonomisk tillväxt i ett rikt land (modell 24). 

Graf 4.4. Ekonomisk tillväxt och korruption 

 
 

Graf 4.4 visar förhållandet mellan korruption och ekonomisk tillväxt per capita för samtliga 

länder som omfattas i denna studie (år 2006-2016). Den linjära trendlinjen visar att en högre 

grad av frihet från korruption ger lägre genomsnittlig ekonomisk tillväxt. Vidare framgår att 

ekonomisk tillväxt per capita är mer volatil för länder med hög grad av korruption. 

 

Regressionens resultat visade att utbildning hade en negativ påverkan på ekonomisk tillväxt 

(tabell 4.2). Det är inte i enlighet med teorin, som menade att utbildning bidrog till långsiktig 

ekonomisk tillväxt. Koefficienten var å andra sidan inte signifikant. En annan förklaring kan 

vara att länderna i undersökningen, utsattes för en ekonomisk kris under vald tidsperiod, och 

att utbildning då, kan ha kostat mer än vad det bidrog till ekonomisk tillväxt.  

Variabeln utbildning, hade visat ett annorlunda resultat om denna studie hade analyserat en 

högre nivå på utbildning. Graden av examinerade gymnasieelever eller universitetsstudenter 

hade sannolikt haft en större påverkan på ekonomisk tillväxt än grundskolan.   
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I Solow modellen presenterades teknologi som en avgörande faktor för ett lands ekonomiska 

tillväxt. Det finns många sätt att mäta teknologi på och eftersom frågeställningen i denna 

studie syftade till att besvara korruptionens påverkan på ekonomisk tillväxt valdes 

institutioner som variabel.  

Graden av effektiva institutioner i ett land kan beskriva hur effektivt kapital kan hanteras i ett 

land. Denna synvinkel bedömdes mer relevant för att uppnå studiens syfte (tabell 4.2).  

Att det rådde hög korrelation mellan CPI, demokrati & uttrycksfrihet, politisk stabilitet, 

regulatorkvalitet, rättssäkerhet, kontroll av korruption samt regeringseffektivitet (modell 

3.4.2.1) indikerade att CPI redan mätte den informationen och därför har några regressioner 

uteslutit dessa variabler. Modellen var signifikant även utan dessa variabler. Variablerna 

bedömdes ändå relevanta med referens till Barros (1996, s. 70) studie, som visade att 

ekonomisk tillväxt ökar om politiska rättigheter ökar, men avtar när en måttlig nivå av 

demokrati har uppnåtts. Det bekräftade även denna studie och då urvalet delades upp på rika 

och fattiga länder (modell 24 & 25) blev övergången tydlig. Av modell 28 framgick att en 

grads ökning i demokrati & uttrycksfrihet, hade ett positivt samband med ekonomisk tillväxt, 

medan de rika länderna (modell 27) hade ett negativt samband.  

 

Vidare uteslöts BNP per capita från modell 12 för att se vilken betydelse BNP per capita hade 

på resultatet. Då samtliga koefficienter förändrades marginellt, uteslöts den från 

regressionsmodellen och modell 23 blev den slutgiltiga regressionsmodellen.  

 

Solow-modellen menade att populationstillväxt innebär att fler kan arbeta, vilket leder till 

ökad ekonomisk tillväxt. En förutsättning är dock att landet inte drabbas av höga kostnader 

för ökad population (Jones 2014, s. 79). Denna studies resultat påvisade att ökad population 

var negativt för ekonomisk tillväxt. Detta berodde med stor sannolikhet på att 70% av urvalet 

avsåg fattiga länder, och avseende fattiga länder är det statistiskt säkerhetsställt att variabeln 

population har ett negativt värde. Regressionsanalysen visade även på att rika länder 

påverkades negativt av ökad population, men det var dock inte statistiskt säkerhetsställt.  

 

Ett land som har tagit emot många invandrare får lägre BNP per capita än andra länder. 

Sverige, som exempel, hade en populationstillväxt om 0,9% under perioden 2005-2016, 

vilken kan jämföras med 0,2% under perioden 1995-2005 (Ekonomifakta, 2018-05-08). Ett 

land med högre grad av invandring relativt andra jämförbara länder, kan därför resultera i 

lägre BNP per capita, vilket i sin tur kan påverka denna studies resultat. 
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5. Slutsats och diskussion 

I det femte och det avslutande kapitlet presenteras slutsatser samt förslag till vidare 

forskning.  

5.1 Slutsats 

Syftet med denna studie var att undersöka huruvida korruption påverkar ekonomisk tillväxt. 

Även om det nästintill rådde konsensus i tidigare forskning om att korruption hade ett 

negativt samband med ett lands ekonomiska tillväxt, menade vissa forskare att i länder som 

inte har effektiva statliga institutioner och styrsystem, kan korruption kompensera för 

byråkrati och användas som ett smörjmedel för ekonomin.  

Denna studies resultat påvisade att korruption hämmar rika länders ekonomiska tillväxt, 

medan fattiga länders ekonomiska tillväxt gynnas av ökad korruption. I modell 24 visade 

regressionen att ekonomisk tillväxt ökar med 0,04%-enheter per CPI, vilket innebär att en 

lägre grad av korruption ökar ekonomisk tillväxt. I modell 25 visade regressionen att 

ekonomisk tillväxt minskar med 0,127%-enheter per CPI, vilket innebär att en lägre grad av 

korruption leder till minskad ekonomisk tillväxt. Nollhypotesen förkastades i samtliga 

regressioner. Därmed fann denna studie ett samband mellan korruption och ekonomisk 

tillväxt. Huruvida ett land påverkas av korruption beror till stor del på hur väl institutionerna 

fungerar och om landet är rikt eller fattigt.  

5.2 Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning är att analysera en längre tidsperiod och/eller en period som 

omfattar konjunktursvängningar. För korruptionsindex finns data från 1995 men problemet 

som uppstod i denna studie var att flera andra variabler inte hade lika heltäckande data. En 

utökad tidsperiod hade minskat underlaget väsentligt och valdes därför bort. 

Annat förslag till vidare forskning är att undersöka huruvida korruption bidrar till ekonomisk 

tillväxt i länder med kulturella eller religiösa skillnader. Om samband föreligger föreslås att 

undersöka skillnad i länder med hög respektive låg invandring. 

Då både teori och denna studie har påvisat att ett lands institutioner har inverkan på grad av 

korruption, är ett förslag till vidare forskning att utföra en tvärsnittsanalys på korruptionen i 

Europeiska länder, före och efter Europeiska Unionen bildades. 
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