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Abstract 
 

Remittances have become a source of income for people living in developing countries. On 

the other hand, it is not known if remittances has an impact on poverty in those countries that 

according to the World Bank is classified as developing countries. The purpose and aim of 

this study is to analyze if there is a relationship between remittances and poverty in countries 

that according to the World Bank is classified as developing countries. Our database consists 

of 23 countries that had available data for the time-period between 2008-2017.  

 

The study uses a quantitative research method and the data was collected from the World 

Bank and PovcalNet. In total, five variables where used to reach the aim of this study, two of 

them where poverty measurements and the other three variables (GDP per capita, remittances 

and gini index) consists relevant information to the study of analyzing if there is a correlation 

between remittances and reduced poverty. We have chosen to use two different migration 

theories and the new institutional theory in our study. Using a panel dataset, we found out 

that remittances reduce poverty in the developing countries.  
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Sammanfattning 

 
Överföringar av pengar har blivit en inkomstkälla för människor som bor i utvecklingsländer. 

Dock är det inte känt om överföringar påverkar fattigdomen i de länder som enligt 

Världsbanken klassificerar som utvecklingsländer. Syftet med denna studie är att analysera 

om det finns ett samband mellan överföringar och fattigdom i de länder som enligt 

Världsbanken klassas som utvecklingsländer. Studiens databas består av 23 länder vars data 

var tillgänglig för perioden 2008–2017. 

 

Studien använder en kvantitativ forskningsmetod och data samlades in från Världsbanken och 

PovcalNet. Totalt användes fem variabler för att uppnå målet med denna studie. Två av dessa 

är fattigdomsmått och de tre resterande variablerna (BNP per capita, 

remittering,ginikoefficient) bestod av relevant information i syfte att kunna undersöka om det 

fanns ett samband mellan remitteringar och minskad fattigdom. De teorier som har valts i 

denna studie är två olika migrationsteorier och den institutionella teorin. Med hjälp av ett 

paneldataset konstaterades att överföringar minskar fattigdomen i utvecklingsländerna.  

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Remittering, Fattigdom, Migrationsteori, Nyinstitutionell 

Teori,Utvecklingsländer 
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1. Inledning 
 

Remitteringar är ett uttryck som används i många olika sammanhang. Ordet används oftast 

som en synonym till “penningförsändelser” som är en aktivitet där internationella migranter 

skickar pengar hem till sina familjer, släkt eller organisationer. Dessa pengar kan exempelvis 

skickas genom banköverföringar som är en formell kanal eller genom andra kanaler såsom 

försändelser via kuvert som klassas som en informell kanal. Informella kanaler används i 

länder med begränsad tillgång till bankväsenden vilket bidrar till att stora delar av 

remitteringar inte syns i statistiken. Som ett resultat av detta syns därför inte mängden pengar 

som skickas och tas emot i dessa länder (Monti och Nordlund, 2014).  

 

Teknologisk utveckling och de förbättringar som har gjorts inom kommunikation har 

möjliggjort för människor att kunna utbyta idéer, varor och tjänster men även förflytta sig 

runt om i världen för att söka sig till ett bättre liv. Tillväxten av migration världen över har 

ändrats genom åren, vilket har resulterat i en stor påverkan på globaliseringen. För att 

förtydliga detta skulle man kunna ponera att alla dessa emigranter bildar ett gemensamt land. 

Detta land skulle då visa sig vara det femte största landet populationsmässigt. Skulle man 

räkna remitteringen som en nations ekonomi skulle det vara den tjugonde starkaste ekonomin 

i världen, vilket kan jämföras med den schweiziska ekonomin (Ratha, 2003). 

 

Enligt Monti och Nordlund (2014) finns det en tydlig koppling mellan remitteringar och 

migration. Denna koppling har visat sig blivit en viktig inkomstkälla till både de länderna 

som är fattiga men också dess invånare. Statistik från IOM (2015) visar att 244 miljoner 

människor eller 3.3 procent av världens befolkning inte bor kvar i landet de är födda i. 

Dessutom visar statistik att under 2015 skickades det 441 miljarder USD till 

utvecklingsländer, en summa som är tre gånger så stort som det bistånd världens länder 

skickade samma år (Ratha, Plaza & Dervisevic, 2016).  

 

Remitteringar har visat sig ha en stor påverkan på penningtvätt och finansiering av terrorism.              

Det har bedömts att en del pengar går från Sverige till personer och organisationer i utlandet                
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för att finansiera terrorism och penningtvätt. Men det har också visat sig att pengar skickas               

inom Sverige eller till Sverige från utlandet med samma syfte (Finansinspektionen, 2019).  

 

1.1 Problemformulering  

Remittering är ett tydligt exempel på hur migration är kopplat med samhällsutveckling 

(Monti och Nordlund 2014). Enligt tidigare forskning och studier som gjorts kring ämnet har 

många resultat pekat på att migration leder till ökade remitteringar som kan resultera i en 

minskad fattigdom i mottagarländerna. Det finns även studier som inte finner ett samband 

mellan remitteringar och minskad fattigdom.  

 

Tidsperioden som har valts för studien är åren 2008-2017, dessutom har 23 av 47 

utvecklingsländer enligt Världsbanken och IMF inkluderats i studien i syfte att kunna besvara 

frågeställningen. I studien utförs en undersökning nära realtid som möjligt med den senaste 

statistiken för de fattiga länderna. 

 

Ur ett nationalekonomiskt perspektiv är detta intressant och relevant att undersöka då 

remitteringar påverkar både mottagarlandets men även avsändarlandets BNP, hushållens 

ekonomi samt levnadsstandarden för befolkningen i mottagarlandet. Adam och Pages (2005) 

studie har visat att människor som tar emot remitteringar använder dem för att investera eller 

konsumera varor. Skickar en person pengar till sin familj i hemlandet, kommer det att ha en 

direkt påverkan på hushållens ekonomi. Detta eftersom att pengarna kan investeras, användas 

i syfte att konsumera varor eller investera i en utbildning etc.  

 

Studiens resultat kommer även att vara relevant för företag, banker och de institutioner som 

erbjuder remitteringstjänster. Det kan komma att underlätta för dem att se över de avgifter 

och kostnader som tillkommer när man skickar pengar. Detta i sin tur underlättar för 

människor som vill hjälpa till att minska på fattigdomen i utvecklingsländer. Denna studie 

ska enbart undersöka effekterna i mottagarlandet och inte avsändarlandet för att förstå 

sambandet mellan remittering och minskad fattigdom.  
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1.2 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan remitteringar och 

minskad fattigdom i 23 länder som enligt Världsbanken klassas som utvecklingsländer.  

 

Frågeställning  

- Finns det något samband mellan remitteringar och fattigdom i utvecklingsländer? 

 

1.3 Metod 

Med en utgångångspunkt i en kvantitativ metod ska det genomföras två linjära 

regressionsanalyser. Ena regressionen kommer att ha index fattigdomstalet som beroende 

variabel och den andra kommer ha index för fattigdomsklyfta som beroende variabel. 

Analysen består av primärkällor som har hämtats från Världsbanken (2019) och PovcalNet 

(2019). Studien har även använt ett paneldataset som har sammanställts i Excel. Den 

ekonomiska modellen som används för att undersöka hur remitteringar påverkar fattigdom är 

baserad på den neoklassiska tillväxtmodellen (Barro, 1996). Ekvationerna ser ut som 

följande:  

 

Första regressionsmodellen är Fattigdomsklyfta som beroende variabel:  

 

log(Fattigdomsklyfta)𝑖𝑡 = β0 + β1log(Remitteringar)𝑖𝑡 + β2log(BNP per capita)𝑖𝑡 + 

β3log(GiniKoefficient)𝑖𝑡 + ηit + ε 𝑖  

 

Andra regressionsmodellen med Fattigdomstalet som beroende variabel:  

 

log(Fattigdomstalet)𝑖𝑡 = β0 + β1log(Remitteringar)𝑖𝑡 + β2log(BNP per capita)𝑖𝑡 + 

β3log(GiniKoefficient)𝑖𝑡 + ηit + ε 𝑖  

Funktionerna är specificerade i land(i) och tid(t). Remitteringar, BNP per capita och 

Ginikoefficient har använts som kontrollvariabler. η är en oobserverad lands specifik effekt 

och är ett felterm. Samtliga variabler har omvandlats till dess naturliga logaritm.εit   
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       1.3.1 Datamaterial 

Data har hämtats in från 23 av 47 länder som enligt Världsbanken klassificeras som 

utvecklingsländer med en fattidomsklyfta och fattigdomstal på 1,9 USD/dag. Med hänsyn till 

tillgänglig data valdes det ut fyra till fem observationer per land, beroende på vilka år som 

informationen kunde inhämtas från. Ett exempel som förklarar hur observationerna har valts 

ut är följande: antar vi att det funnits data över fattigdomsklyftor och fattigdomstalet för 

samtliga undersökningsår i ett land, har antalet observationer ändå begränsats till fem till 

studiens paneldataset.  

  

 1.3.2 Validitet och reliabilitet 

Två begrepp som är viktiga när man genomför en studie är validiteten och reliabiliteten. När 

det gäller validitet ställer man sig frågan om huruvida forskaren mäter det hen har avsett att 

mäta. Validitet kan delas upp i yttre och inre validitet där yttre validitet tar hänsyn till 

generaliserbarheten i undersökningen och inre validitet tar hänsyn till hur väl studien 

stämmer överens med verkligheten (Esaiasson m.fl. 2012). Reliabilitet å andra sidan tar 

hänsyn till om måtten och mätningarna som gjorts är pålitliga och om undersökningen är 

replikerbar. Görs studien om på nytt flera gånger och man får samma resultat är studien 

tillförlitlig, alltså hög kan studien anses ha en hög reliabilitet (Bryman, 2011).  

 

All material och data som används i studier avgör hur hög validitet och reliabilitet den har. 

För att öka dessa måste valet av metod, datainsamling och litteratur baseras på studiens 

forskningsfråga och teori. Variablerna som har valts ut till denna studie för att undersöka 

sambandet mellan remitteringar och fattigdom är baserade på tidigare forskningar, vilket ger 

studien ökad validitet. Studien är även replikerbar eftersom att all data som har samlats in är 

hämtade från samma databas och de finns tillgängliga för alla att hämta och ladda ner.   

 

1.4. Avgränsning 

De begränsningar som har stötts på under studiens gång har varit relaterade till 

datainsamlingen. När statistik över fattigdom skulle laddas ner för vissa länder, fanns det 

enbart data med många års uppehåll, vilket gjorde att det inte gick att inkludera dessa i 

studien. Enligt Världsbanken kan detta bero på att databaserna är sammanställda från 
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sporadiska undersökningar som har gjorts i olika länder. Det betyder att många länder som 

har uppehåll mellan åren inte har genomfört undersökningarna varje år. En annan orsak till 

varför det inte finns tillgänglig data för ett större antal perioder och länder är på grund av 

bland annat krig och oroligheter. Bristen på data och information har resulterat i att det inte 

går att besvara frågan om remitteringar påverkar fattigdom i samtliga länder som enligt 

Världsbanken räknas som fattiga, utan enbart 23 utvalda länder som hamnar under 

fattigdomsgränsen på 1,9 USD per person per dag. 

 

Avgränsning i länder och år har gjorts utifrån den data som finns tillgänglig att hämta från 

befintliga källor. Studiens undersökning omfattar forskning från perioden mellan 2008-2017. 

Data fanns tillgänglig endast fram till och med 2017 men detta kan fortfarande anses som 

nära oss i tid och därmed kan det även anses att denna studie tillför nya inblick inom detta 

ämne. De 23 länder som används i studien är de med jämnt fördelad data för alla variabler 

och de som kunde ge oss minst fyra observationer. Studien har inte inkluderat Internationell 

migrations variabeln eftersom att det dels inte finns data för samtliga länder som har valts. 

Dessutom har det visat sig under studiens gång att denna variabel som har använt i tidigare 

forskningar inte har haft någon avgörande faktor för undersökningen av fattigdom. Den 

informationen och variablerna som har använts har därmed varit tillräckliga för att få fram ett 

relevant resultat.  

 

 1.5. Disposition 

Denna studie börjar med en inledning följt av problemformulering där det diskuteras varför 

det har valts att studera hur remitteringar påverkar fattigdom i utvecklingsländer och varför 

det är intressant inom nationalekonomi. Vidare i studien presenteras metoden samt de 

begränsningar som har stötts på i data och metod under skrivandets gång. I den andra delen 

presenteras studiens bakgrund där det redogörs för de begrepp som anses viktiga i denna 

studie. I den tredje delen berörs ekonomiska teorier och tidigare forskningar, där diskuteras 

migrationsteori och institutionell teori för att ge en tydligare insyn i hur remitteringar leder 

till minskad fattigdom. Sedan presenteras den fjärde delen som berör data samt variablernas 

definitioner från källor som Världsbanken och PovcalNet. Vidare i studien presenteras avsnitt 

fem som är studiens resultat och analys. Där presenteras datan och regressionerna i form av 
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siffror, som sedan analyserats. I studiens sjätte och sista avsnitt presenteras slutsatsen där 

redogörs även resultatet från regressionerna. Detta kopplas sedan vidare till tidigare nämnda 

forskningar. 
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2. Bakgrund.  
Syftet med detta avsnitt är att redogöra och ge läsarna en övergripande bild av begreppet 

remitteringar.  

 

2.1.  Remitteringar – sammanhang och begrepp 

Remittering är ett nytt fenomen som under 1990-talet ökat markant till följd av ökad global 

migration. Ordet remittering kommer från det engelska ordet remittances, där remit betyder 

att skicka tillbaka. Därför kan man säga att ordets ursprung grundar sig i att migranter och 

arbetare i ett utvecklingsland skickar tillbaka pengar till sina hemländer (Investopedia 1, 

2019). Betalningarna sker oftast av privata skäl, där migranter väljer att hjälpa sina familjer 

eller anhöriga. Dessutom kan detta även ske i affärssyfte, där man väljer att betala för en 

produkt eller en tjänst. Det finns olika metoder att använda sig av när man skickar pengar, det 

kan exempelvis ske via elektronisk betalningssystem, utkast, checkar, per post eller genom 

banköverföringar. Det vanligaste systemet är att använda sig av överföringstjänster, som till 

exempel Western Union och Ria. Tjänsterna kostar men mottagarlandet tar emot pengarna 

inom loppet av minuter (Investopedia 2, 2019).  

 

Enligt Världsbankens senaste rapport har rekordhöga summor pengar skickats till låg- och 

medelinkomstländer under 2018. Beräkningarna visar att 529 miljarder USD remitterades år 

2018, vilket är en ökning med 9,6 % sedan år 2017 då det remitterades 483 miljarder USD. 

Om man väljer att inkludera de rika länderna i sin beräkning får man en remittering på 689 

miljarder USD för år 2018 och 633 miljarder USD för år 2017 (World Bank, 2019). De 

länder som har tagit emot mest remitteringar år 2019 är Indien (82,2 miljarder), Kina (70,3 

miljarder), Mexico (38,7 miljarder) Filippinerna (35,1 miljarder) och Egypten (26,4 

miljarder). De topp fem länderna som har tagit emot mest remittering som andel av BNP per 

capita år 2019 är Tonga (38,5%) Haiti (34,3%), Nepal (29,9%), Tajikistan (29,7%) och 

Kyrgyzstan (29,6%). Penningförsändelser för år 2019 beräknas att uppgå till 551 miljarder 

USD, det är en ökning på 4,7% sedan 2018 (World Bank, 2019) 
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2.2 Penningtvätt och finansiering av terrorism 

Remitteringar har utöver sin roll som ekonomiskt stöd till hushåll även visat sig vara en 

bidragande faktor till finansiering av olagliga verksamheter. Penningtvätt klassas som en 

verksamhet där svarta pengar, görs om till att bli legala. Det kan ske både genom 

överföringar men även genom privat konsumtion. Penningtvätt förekommer oftast vid större 

belopp, där pengar har tjänats in genom kriminella organisationer som exempelvis 

smuggling, narkotikahandel, prostitution, mm. Även pengar som kommer in på ett lagligt sätt 

kan gå igenom penningtvätt för att undvika beskattning. Man kan tvätta pengar på olika sätt, 

men målet är att bli av med pengarna så fort som möjligt (FATF, 2010) 

 

Finansiering av terrorism innebär att en person eller en grupp ger finansiell stöd till olika 

terroristorganisationer. Det är svårare att identifiera finansiering av terrorism än penningtvätt, 

vid penningtvätt vill man dölja vart pengarna ursprungligen kommer ifrån medan vid 

finansiering av terrorism vill man dölja vart pengarna slutligen ska till. En annan skillnad är 

att vid penningtvätt finns det alltid en olaglig ursprung av pengarna medan vid finansiering av 

terrorism behöver det inte bara vara olagliga pengar, utan man kan välja att skicka lagliga 

pengar (FATF, 2010). Remitteringar har en stor påverkan på penningtvätt och finansiering av 

terrorism. Som tidigare nämnt, pengarförsendelser sker inte endast genom formella kanaler 

såsom banker och privata företag, Western Union, Ria och Moneygram. Utan sker även 

genom informella kanaler t.ex. post och via människor. Detta gör att man blir av med pengar 

på ett smidigt och enkelt sätt. Pengaöverföringar via informella kanaler till andra länder gör 

att man förlorar kontrollen över pengarnas ursprung, samt att syftet med vart pengarna ska till 

blir mer oklart (ibid).  

 

 

 

 

 

 

12 



 

3.  Ekonomisk teori och Tidigare forskning. 
Det finns olika teorier som försöker ge en förklaring till vad som bidrar till ekonomisk tillväxt 

samt minskad fattigdom men till denna studie ska Migrationsteorier samt Institutionella 

teorin presenteras. Migrationsteorierna ger en förklaring på varför migranterna väljer att 

flytta ifrån sina hemländer och en sådan anledning är på grund av nyttomaximering medan 

institutionella teorin förklarar hur människor påverkas av de rådande institutionerna i sina 

länder.  

  

3.1 MIGRATIONSTEORI 

 

 3.1.1 Klassisk teori 

En av de första teorierna som nämner remittering är den klassiska teorin, tidigare även kallad 

för utvecklingsteori. Teorin har en optimistisk syn på migration och förklarar hur 

industrialisering och ekonomiska överföringar hjälper fattiga länder med modernisering och 

ekonomisk utveckling. Under 1950-1960 talet var det en arbetsmigration där arbetare 

emigrerade från utvecklingsländer till industriländer. Under denna period trodde 

migrationsoptimister på att det var pågående överföringar av investeringskapital från 

industriländer till utvecklingsländer. Enligt Haas (2007) bidrog inte denna migrationsflöde 

enbart till pengaöverföringar men även överföring av demokratiska, liberala, rationella idéer, 

erfarenheter samt modern kunskap som skulle hjälpa mottagarlandets utvecklingsprocess. 

Utvecklingsländerna började uppmuntra emigration då det antog att migranterna antingen 

skulle komma tillbaka till ursprungsländerna med ökad kapital och kultur eller skicka tillbaka 

pengar i form av remitteringar till sina släktingar (Haas, 2007). 

 

3.1.2 Neoklassisk migrationsteori 

Neoklassisk teori har en förklaring på varför människor väljer att migrera och det grundar sig 

i ett rationellt beteende och förväntningar om att maximera sin nytta i det nya landet. En 

studie som gjordes under 1980-talet på migranter och dess anhöriga visar att det var 

kollektiva beslut som låg till grund för emigrationen. Det kollektiva beslutet fattades utifrån 

att öka hushållens försörjningsstrategi men även se till att få en trygg hushållsinkomst.  
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Robert E.B. Lucas och Oded Stark (1985) skriver i sin studie att remitteringar från 

familjemedlemmar till följd av migration är som en försäkring för hushållets ekonomi i 

hemlandet. Migranten tänker även på sin egen nyttomaximering enligt den neoklassiska 

teorin. Det betyder att man väljer att flytta till ett annat land för att kunna maximera sin nytta 

i det landet i form av arbete som leder till bättre betalt än i sitt hemland. Enligt Haas (2007) 

skulle människor inte flytta ifrån sina ursprungsländer som tenderar att vara fattiga till 

industriländer om det inte skulle gynna dem ekonomiskt. Med andra ord innebär detta alltså 

att dessa personer inte skulle göra denna flytt om deras löner i hemlandet vara lika hög som i 

landet de valt att migrera till.  

 

För att summera vad den neoklassiska teorin står för innebär det när människor tenderar att 

flytta till andra länder på grund av nyttomaximering i form av lön och lönenivåer i 

mottagarlandet (Haas, 2007). Utifrån teorin använder vi oss av den ekonomiska 

tillväxtmodellen. Ekvationerna ser ut på följande sätt: 

 

(1)   log(Fattigdomstalet)𝑖𝑡 = β0 + β1log(Remitteringar)𝑖𝑡 + β2log(BNP per capita)𝑖𝑡 + 

β3log(GiniKoefficient)𝑖𝑡 + ηit + ε 𝑖  

 

(2) log(Fattigdomsklyfta)𝑖𝑡 = β0 + β1log(Remitteringar)𝑖𝑡 + β2log(BNP per capita)𝑖𝑡 + 

β3log(GiniKoefficient)𝑖𝑡 + ηit + ε 𝑖  

 

3.1.3 Ny ekonomi för arbetskraftsmigration (NELM)  

 Ny ekonomi för arbetskraftsmigration på engelska kallad för ‘’New economics of labour 

migration’’ är en teori som utvecklades under 1980 och 1990-talet av Oded Stark och David 

Bloom. Den presenteras i deras artikel ‘’The New Economics of Labour Migration’’ (Stark & 

Bloom, 1985). Denna teori är en utvidgning av den Neoklassiska teorin. Första skillnaden är 

att den Neoklassiska teorin lyfte fram analys på individnivån som förklaring av migration 

medan NELM grundar sig på en förklaring av att migration är ett beslut som tas kollektivt på 

hushållsnivå. Andra skillnaden är att Neoklassiska teorin motiverar att migration uppstår på 

grund av löneskillnader medan NELM menar att löneskillnader inte är en ensam faktor utan 

att migration grundar sig i att uppnå inkomstdiversifiering av sina resurser, såsom arbetskraft, 
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löneökning, tillgångar till ytterligare marknader och överföringar. Därför beslutar hushållet 

om migrering av vissa medlemmar och på så sätt minimeras risker relaterade till inkomst 

(Stark & Bloom,1985). Teorin påpekar ett samband mellan migration och överföringar. 

Överföringar har en övervägande påverkan på beslutet om migration på hushållsnivå (Ibid). 

En tredje idé som NELM-teorin lyfter fram är tanken om “relativ berövning’’. Detta innebär 

att hushåll ökar sin migration när de ser att omgivningen migrerar och ökar sin ekonomiska 

nytta genom överföringar (ibid).  

 

3.2 Institutionell teori 

Nobelpristagaren Douglass North ses som grundaren av den Institutionella teorin och 

definierar det som “the humanly devised constraints that shape human interaction”, “the 

rules of the game in society” (North, 1990). Med detta menar North att på samhäll- och 

individnivå  står människan inlärningsprocess i grund för utvecklingen av institutioner.  

 

De kollektiva val och beslut från samhället och resultatet av lärande genom tid förklarar att 

institutioner är endogena. Institutioner är uppdelad i två olika kanaler, formella och 

informella. Genom olika institutions faktorer påverkas investeringar i fysisk- och 

humankapital. Den formella kanalen innebär formella regler, lagar och konstitutioner för 

staten medan de informella kanalerna innebär regler inom normer, privat ordningar och 

konventioner. För att få en effektiv drift på marknaden hävdar Institutionella ekonomin att 

man behöver göra mer än att bara ha en rätt fördelning av resurser och sätta rätt pris (Vitola 

och Senfelde, 2015).  

 

Institutioner delas in i tre olika kategorier; politiska, ekonomisk och värderings institutioner. 

Politiska institutioner finns för att skapa stabilitet som kan bidra och uppmuntra till att 

investera. Ekonomisk institution fördelar de resurser som finns och hur de bestäms beror på 

vem det är som besitter politiska makten i landet. Värderings institutionen står för förtroende, 

öppenhet, tillit, självinitiativ och för att kunna möjliggöra informations- och kunskapsdelning 

(Ibid). 
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Två faktorer som kan ändra på en institution är kulturer och traditioner. Dessa två ligger i 

grund för människors interaktion till varandra. Norths förklaring till detta är att människor 

med olika erfarenheter tenderar att utveckla olika mentala modeller för att de ska kunna tolka 

sin omvärld och med den kunskapen kunna ändra på den rådande institutionen. Ändringen 

kan göras när människorna som tillhör institutionen är medvetna om deras egna 

beteendemönstret och att den inte är hållbar och därmed kräver en förändring (North, 1994). 

Institutionen fungerar enbart om medlemmarna är delaktiga i skapandet av institutionen som 

sedan delar ut resurserna. Tillit är därför en av de viktigaste faktorerna för att institutionen 

ska fungera på lång sikt. Tillit till institutionerna verkar dock vara något som saknas i 

utvecklingsländer (ibid). 

 

För att sammanställa teoriavsnittet används Taylors (1999) artikel som beskriver hur 

migration kan sätta igång en utvecklingsdynamik samtidigt som den kan minska investerings- 

och produktionsbegränsningar för hushållen. Den institutionella teorin förklarar bakgrunden 

till migrations teorierna. Teorin tar även upp hur kulturer och traditioner ligger i grund för 

människors agerande och interaktion till varandra. Genom kulturerna och traditionerna 

tenderar vi att se vilka typer av människor det är som väljer att migrera utifrån de 

institutionella förhållandena. Migrationsteorierna ger en ökad förståelse till vilka det är som 

migrerar och varför. Neoklassiska teorin tar upp förklaringen på individnivå medan 

NELM-teorin tar upp förklaring på hushållsnivå.  

 

Remitteringar är ett fenomen och framväxande institution. En institution där folk väljer att 

migrera för att maximera sin och hushållets nytta. De arbetar och tjänar pengar för att sedan 

skicka tillbaka en del av pengarna till sina ursprungsländer. Detta leder till att även 

ursprungsländerna vill maximera sin nytta genom att låta en andel av befolkningen migrera 

(ibid).  
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3.3 Tidigare forskning  

Ett samband mellan fattigdom, remitteringar och migration är ett relativt omtalat ämne och 

har undersökt och analyseras i en stor utsträckning. Tidigare forskning har exempelvis gjorts 

på olika områden i utvecklingsländer eller en specifik by för att undersöka om det finns ett 

statistiskt samband mellan remittering och fattigdom. Studier som har gjorts om ämnet har 

fått blandade resultat. Forskning som presenteras i detta avsnitt har valts till studien för att 

kunna bidra till dels ökad förståelse om ämnet men även för att förstärka varför detta ämne är 

relevant inom nationalekonomi. 

 

Den första debatten som finns kring ämnet är att remitteringar leder till minskad fattigdom. 

Detta för att människor väljer att emigrera från sina hemländer som oftast är fattiga 

länder/utvecklingsländer till industriländer som har högre BNP per capita då det betyder att 

det finns fler jobbmöjligheter och förutsättningar för migranterna att få det bättre ställt än i 

sina hemländer. Stark och Taylor (1989) skrev studien “Relative deprivation and 

international migration” för att undersöka effekterna av remitteringar på fattigdom och 

ekonomisk ojämlikhet i Mexico. De kunde utifrån sin undersökning dra slutsastsen om att 

människorna som hade det sämre ställt ekonomisk var de som emigrerade till USA till 

skillnad från människorna som hade det mer stabilt ekonomiskt. På grund av att de med 

sämre ekonomi och levnadsstandard i Mexico valde att flytta till utvecklade länder ledde till 

att gapet mellan fattiga och rika minskade och de ekonomiska ojämlikheterna likaså. 

 

Adam och Page (2005) som skrivit  “Do international migration and remittances reduce 

poverty in developing countries?” analyserar sambandet mellan migration, fattigdom och 

remitteringar i 71 utvecklingsländer. De använde sig av variablerna fattigdomsklyfta, 

fattigdomstalet, Ginikoefficient och BNP per capita för att undersöka om ökade remitteringar 

leder till minskad fattigdom i mottagarländerna. De kom fram till att remitteringar påverkar 

fattigdom i länderna som de tog med i sin undersökning. De skriver att i genomsnitt kommer 

en ökning med 10 procent i andel internationella överföringar i ett lands BNP att leda till en 

minskning av andelen människor som lever i fattigdom med 3,5 procent.  

För att summera detta så leder ökade remitteringar till minskad fattigdom (Adam och Page, 

2005).  
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I studien ‘’What is the Impact of International Remittances on Poverty and Inequality in 

Latin America?’’ (Acosta et al. 2008) skrivs det om hur remitteringar påverkat fattigdom i 

Latinamerika. Deras studie gjordes genom att studera 11 länder och hur de påverkades av att 

ta emot pengar som skickas till hushållen. De kom fram till att remitteringar som skickades 

till Latinamerika påverkade fattigdomen, då en ökning i remitteringar ledde till en minskad 

fattigdom.  

 

Pradhan et al. (2008) gjorde en studie ‘’Remittances and economic growth in developing 

countries’’  där de undersökte 39 utvecklingsländer med 195 observationer mellan åren 1980 

fram till 2004. Resultaten av deras studie var att remitteringar leder till minskad fattigdom 

och ökad tillväxt i mottagarländerna. Jongwanich (2007) gjorde också en studie som heter 

‘’Workers’ Remittances, Economic Growth and Poverty in Developing Asia and the Pacific 

Countries’’ på hur remitteringar påverkar fattigdom men även tillväxt i mottagarländerna. 

Jongwanich använde sig av ett paneldata set och undersökte länder i 

Asien-Stillahavsregionen mellan åren 1993-2003. Resultaten av studien visade att 

remitteringar minskar fattigdom genom ökad disponibel inkomst. Enligt studiens resultat 

ledde en ökning på 10 procent i remitteringar till en minskning på 2.8% i fattigdom.  

 

En studie som skiljer sig från ovanstående studier är ‘’ Are immigrant remittance flows a 

source of capital for development?’’ skriven utav Chami et.al. De gjorde en studie mellan 

åren 1970-1998 på 113 länder där deras resultat kom fram till att remitteringar inte har ett 

samband med fattigdom. De argumenterar för att inkomst i form av remitteringar kan lyfta 

upp människor från fattigdom och hjälp de att öka sin privata konsumtion men i det långa 

loppet kommer dessa människor inte bli entreprenörer eller starta företag för att kunna bidra 

till en ekonomisk utveckling och därför minska på landets fattigdom.  
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För att summera detta avsnitt har samtliga tidigare forskningar sammanställts i tabellen. 

Dessa sammanställda studier kom fram till att det fanns ett samband mellan remitteringar och 

minskad fattigdom och tvärtom. 

Forskare  Studie  Tidsram och antal länder Påverkan på 
fattigdom 

ODED STARK & 
 J. EDWARD TAYLOR  
 
 

Relative 
deprivation and 
international 
migration 

       1983 
     Mexico 

    (61 hushåll) 

POSITIV  

RICHARD H. ADAMS 
JR & JOHN PAGE 
 

Do International 
Migration and 
Remittances 
Reduce Poverty in 
Developing 
Countries? 

       1980 
    71 länder 

POSITIV 

PABLO ACOSTA, 

CESAR CALDERON, 

HUMBERTO LOPEZ & 

PABLO FAJNZYLBER 

What is the Impact 
of International 
Remittances on 
Poverty and 
Inequality in Latin 
America? 

  
     10 länder 

 (Latinamerika)  

POSITIV 

GYAN PRADHAN, 
MUKT UPADHYAYA 
& KAMAL 
UPADHYAYA 

Remittances and 
economic growth in 
developing 
countries 

  1980 - 2004 
    39 länder 

POSITIV 

JUTHATHIP 
JONGWANICH 

Workers’ 
Remittances, 
Economic Growth 
and Poverty in 
Developing Asia 
and the Pacific 
Countries 

 

    1993-2003 
Asien-Stillahavs 

regionen 

POSITIV 

RALPH CHAMI, 
CONNEL 
FULLENKAMP & 
SAMIR JAHJAH 

Are immigrant 
remittance flows a 
source of capital 
for development? 

   1970-1998 
    113 länder 

NEGATIV 

Källa: Egen Framställd Tabell 
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4. Data och variabler 
Datan som har samlats in till studien har hämtats från Världsbanken och Povcalnet som i 

samarbete med andra institutioner och organisationer i olika länder, gör kontinuerliga 

undersökningar i utvecklingen av fattigdom i världen. De utvärderar allt från orsak, till hur 

hushållen påverkas av fattigdom och sammanställer mått på det. Utifrån studiens teorier och 

tidigare forskning av exempelvis Adam och Page (2005) har variablerna valts ut. Teorierna i 

studien tar upp ojämlikhet, fattigdom och familjeförhållanden som en viktig anledning till 

varför människor väljer att migrera för att sen skicka pengar till sina familjer i syfte att 

reducera fattigdom. Anledningen till varför båda fattigdomsmåtten (fattigdomstalet och 

fattigdomsklyfta) har tagits med i studien är på grund av att båda måtten gav liknande 

resultat, vilket styrker sambandet mellan remitteringar och fattigdom. Inspirationen om att ta 

med båda måtten kommer ifrån tidigare forskningar. Adam och Page (2005) gjorde sin studie 

baserad på båda måtten på grund av att båda dessa berör fattigdom på olika sätt. Ena räknar ut 

fattigdomstalet medan den andra står för fattigdomsklyftan.  

4.1. Källkritik 

Världsbanken är ett fristående FN-organ som tillsammans med 188 länder i världen 

samarbetar för att sammanställa mått och siffror tillhörande varje land och sedan publicera 

detta i syfte att låta andra få tillgång till dessa. Därmed kan den anses vara en pålitlig 

primärkälla. 

I denna studie har det två olika mått på fattigdom använts för att kunna besvara 

frågeställningen. De problem som uppstod med sammanställningen av måtten var att 

Världsbanken redovisade sina siffror på fattigdom medan PovcalNet redovisade andra siffror 

på samma data. Detta gällde dock inte för utvecklingsländerna som har valt för denna studie 

eller för de årtalen som har berörts av denna studie, utan detta gäller för data på andra 

utvecklingsländer. 
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4.2 Definition av variabler  

4.2.1 Index för Fattigdomstalet (Poverty headcount index) är det vanligaste sättet att mäta 

fattigdom på. Den ger oss måttet på den andel av befolkningen som klassificeras som fattiga 

och ligger under gränsen på 1,90 USD/dag. Beteckningen kan formellt skrivas som = .P 0 N
Np  

Där  står för den andel av befolkningen som räknas som fattiga, står för antalet fattigaP 0 N p  

och N står för totala befolkningen (Haughton och Khandker, 2009). Ett exempel som kan 

förtydliggöra variabeln är att om det i ett land finns, 450 personer och av dessa klassas 115 

som fattiga kan man ställa upp ekvationen som följande: = = 0,25=25%. Det ger ossP 0 450
115  

ett resultat som visar att 25% av befolkningen är fattiga (World bank, 2019). Adam och Page 

(2005) använde i sin studie denna variabel som beroende variabel för att kunna räkna ut om 

remitteringar leder till minskad fattigdom.  

 

4.2.2 Index för Fattigdomsklyfta (Poverty Gap index) anger hur stor del av befolkningen det 

är som definieras som fattiga som en andel av fattigdomsgränsen. Fattigdomsklyfta går att 

räkna ut matematiskt genom (Gi) som motsvarar fattigdomsgränsen, (z) står för hur långt man 

befinner sig ifrån fattigdomsgränsen och (Yi) står för inkomsten som de fattiga har. Har en 

individ högre inkomst än fattigdomsgränsen så är Gi=0. Index funktionen kan skrivas som 

följande: 

 

 = (z – ) × I  < z)Gi yi (y )i   

 

Och fattigdomsklyftan (P1) för hela befolkningen kan således skrivas som,  

 

 P 1 = 1
N ∑

N

i=1
z

G i  

 

Ekvationen visar hur man matematiskt räknar ut fattigdomsklyftan. Här står N för 

befolkningen och det som står i täljaren i ekvationen beräknas över alla individer i 

befolkningen som ligger under fattigdomsstrecket (Haughton och Khandker 2009). 

Genom att studera de genomsnittliga fattigdomsklyftorna bland befolkningen i ett land kan 

man på ett enklare sätt åtgärda det. Detta görs även för att man ska veta hur mycket pengar 
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det är som man behöver addera på fattiga människors inkomst för att de ska hålla sig över 

fattigdomsgränsen (ibid). I Adam och Page (2005) studie använde de denna variabel som 

beroende variabel.  

 

4.2.3 BNP per capita (GDP per capita) räknas ut genom att ta bruttonationalprodukten BNP 

per capita (Y) dividerat på antalet invånare i landet (N). BNP per capita som är ett mått på ett 

lands totala ekonomiska aktivitet under en tidsperiod, på vanligtvis ett år, uttrycks som värdet 

av totala konsumtionen av varor och tjänster (C), bruttoinvesteringar (I), offentliga utgifter 

(G) och landets export (X) - import (M).  

 

4.2.4 Remitteringar  

Denna studie utgår ifrån Världsbankens data av den årliga remitteringen som förs in i ett land. 

Datan hämtas från IMF Balance of Payments Yearbook, där de sammanställer alla länders 

betalningsbalans. I denna årsbok hittar man alla de ekonomiska transaktionerna som görs 

mellan olika länder. Denna studie utgår ifrån de ekonomiska överföringarna som sker genom 

formella kanaler och över nationsgränser. Därmed kan det inte uteslutas att det är en stor 

mängd pengar som överförs genom informella kanaler. Detta ger oss ett estimerat belopp som 

är underskattat (World Bank, 2019). 

 

4.2.5 Ginikoefficienten 

Ginikoefficienten är ett mått som räknar ut ojämlikhet mellan 0 till 1. Den mäter i vilken 

utsträckning fördelningen av inkomster mellan individer eller hushåll inom en ekonomi 

avviker från perfekt lika fördelning. Ginikoefficienten mäter ett område mellan 

Lorenz-kurvan och en hypotetisk linje som presenterar absolut jämlikhet, som uttrycks i 

procent av det maximala området under linjen. Enligt ginikoefficienten är 0 perfekt jämlikhet 

medan 1 innebär perfekt ojämlikhet och att en person sitter på all inkomst (World bank, 

2017). Adam och Page (2005) använde sig av ginikoefficient som oberoende variabel, då 

tidigare arbete har visat att inkomstskillnader påverkar fattigdomsminskningen. De menar att 

en given ekonomisk tillväxttakt minskar fattigdomen mer i länder med låg ojämlikhet, än i 

länder med hög jämlikhet. Därmed valdes denna variabel för att se om vi får liknande 

resultat.   

22 



 

4.3 Korrelationsmatris 

I tabell 1 och 3 presenteras beskrivande statistiken för index för Fattigdomstalet samt index 

för Fattigdomsklyfta som beroende variabler. Där kan man läsa av antalet observationer, 

medelvärdet, minimum, maximum och standardavvikelsen för samtliga variabler.  

 

Tabell 1. Beskrivande statistik med index för fattigdomstalet 

 
Sammanfattning beskrivande statistik 
Variabel Medelvärde Std.avvik Minimum Maximum Observationer 

Fattigdomstalet 3,6778 0,59642 1,95 4,48 95 

BNP per capita 22,7616 1,45934 19,05 26,12 95 

Remitteringar 19,1773 1,81858 15,11 23,45 95 

Ginikoefficient 3,6944 0,15856 3,43 4,05 95 

Beroende variabel: Index för fattigdomstalet 
Källa: Egenskapad tabell 
 

I tabell 1 har BNP per capita det högsta medelvärdet (22,7616) och index för fattigdomstalet 

har det lägsta värdet (3,6778). Samtliga variabler har en standardavvikelse mellan cirka 

0,1-2,0. Remitteringar har den högsta standardavvikelsen med ett värde på 1,81858. 

Medelvärdet för fattigdomstalet är 3,6778 och standardavvikelsen har ett värde på 0,59642.  

 

Tabell 2. Korrelationstabell för fattigdomstalet 

 

 
Index för 
Fattigdomstalet 

BNP per 
capita Remitteringar Ginikoefficient 

Index för 
Fattigdomstalet 1,00    

BNP per capita -0,125* 1,00   

Remitteringar -0,500** 0,648 1,00  

Ginikoefficient 0,454** -0,109 -0,325  1,00 

Beroende variabel: Index för fattigdomstalet 
Källa: Egenskapad tabell 
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Korrelationstabell 3 visar hur variablerna korrelerar med varandra. Remitteringar korrelerar 

med Index för Fattigdomstalet med ett värde på -0,500 som tyder på ett negativt samband. 

Det kan tolkas som att en ökning i remitteringar leder till en minskning i fattigdom. 

Ginikoefficienten korrelerar med beroende variabeln och antagit ett positivt värde på 0.454. 

BNP per capita har ett negativt korrelationsvärde på -0,125.  

 
Tabell 3. Beskrivande statistik med index för fattigdomsklyftor 
 
Sammanfattning beskrivande statistik 
Variabel Medelvärde Std.avvik Minimum Maximum Observationer 

Fattigdomsklyfto
r 2,5897 0,85549 0,33 3,97 95 

BNP per capita 22,7616 1,45934 19,05 26,12 95 

Remitteringar 19,1773 1,81858 15,11 23,45 95 

Ginikoefficient 3,6944 0,15856 3,43 4,05 95 

Beroende variabel: Index för fattigdomsklyftor 

Källa: Egenskapad tabell 
 
I tabell 3 har BNP per capita det högsta medelvärdet (22,7616) och index för 

fattigdomsklyftor har det lägsta värdet (2,5987). Samtliga variabler har en standardavvikelse 

mellan cirka 0,1-2,0. Remitteringar har den högsta standardavvikelsen med ett värde på 

1,81858.  

 

Tabell 4- Korrelationstabell för fattigdomsklyftor 

 

 
Index för 
Fattigdomsklyftor 

BNP per 
capita Remitteringar Ginikoefficient 

Index för 
Fattigdomsklyftor 1,00    

BNP per capita -0,182* 1,00   

Remitteringar -0,552** 0,648 1,00  

Ginikoefficient 0,559** -0,109 -0,325  1,00 

Beroende variabel: Index för fattigdomsklyftor 

Källa: Egenskapad tabell  
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Korrelationstabell 4 visar hur variablerna korrelerar med varandra. Har de ett värde på 1 

betyder det att det finns ett perfekt samband mellan variablerna. Remitteringar korrelerar med 

Index för fattigdomstklyftor med ett värde på -0,552 som tyder på ett negativt samband. Det 

kan tolkas som att en ökning i remitteringar leder till en minskning i fattigdom. 

Ginikoefficienten korrelerar med beroende variabeln och antagit ett positivt värde på 0,559. 

BNP per capita har ett negativt korrelationsvärde på -0,182.  
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5. Resultat och Analys 
I detta kapitel presenteras resultat av undersökningen som gjorts. Resultaten bygger på 

information som samlats in från varje land mellan åren 2008-2017. Resultat som är relevant 

för frågeställningen lyfts fram och analyseras utifrån teori och tidigare forskning för att 

läsaren ska få en tydlig bild på hur remitteringar leder till minskad fattigdom. 

  

5.1 Resultat av regression  
 

Resultatet från paneldata regressionen när beroende variabeln är fattigdomstalet, har ett värde 

på R-square som är 0,393. Det går även att tyda i modellen att konstanten är 0,636. Resultatet 

av regressionen med fattigdomsklyftor som beroende variabel har ett R-square värde på 0,496 

och konstanten är -3,288. Då samtliga variabler i regressionen är logaritmerade kan 

koefficienterna tolkas som elasticiteter.  

 

Fattigdomstalet    Fattigdomsklyftor 

Modell 1   Modell 2  

Konstant 
0,636 

(0,676)  Konstant 
−3,288 
(0,100) 

BNP per capita 
0,119*  
(0,008)  BNP per capita 

0,136* 
 (0,021) 

Remitteringar 
−0,195** 
(0,000)  Remitteringar 

-0,269** 
(0,000) 

Ginikoefficient 
1,100**  
(0,001)  Ginikoefficient 

2,151** 
 (0,000) 

Observationer 95  Observationer 95 

R-Square 0,393  R-Square 0,496 

Justerad R2 0,373  
Justerat 
R-Square 0,48 

F-värde 19,678  F-värde 29,905 

Durbin - 
Watson 0,784  

Durbin - 
Watson 0,757 

Källa: Egen framställd figur                                               Källa: Egen framställd figur 
Signifikansnivå **p<0.05 , *p<0.01                                  Signifikansnivå **p<0.05 , *p<0.01 
Siffror inom parentes motsvarar signifikansen        Siffror inom parentes motsvarar signifikansen 
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Remitteringar 
Denna variabel är en av de viktigare variablerna i studien då det undersöks om hur 

remitteringar påverkar fattigdom. Koefficienten i tabellen för denna variabel har ett värde på 

-0,195 och är signifikant. Variabeln remitteringar som har ett koefficientvärde på -0,195 kan 

tolkas som att en ökning på tio procent genererar en minskning i fattigdomstalet med 1,95 

procent. Även i modell två har remitteringar ett negativt koffiecientvärde på -0,269 som kan 

tolkas som 2,69 procent och statistisk signifikant. Det betyder att en ökning i remitteringar 

ger en minskning i fattigdomsklyftor med 2,69 procent. Resultatet visar att remitteringar har 

en positiv effekt på minskningen av fattigdom. 

 

Resultatet från denna variabel och regression stämmer överens med tidigare forskningar och 

teorier. Den går i enlighet med Adam och Page (2005) som fick samma resultat på sin studie, 

ett negativt värde på koefficienten och statistisk signifikant. Medan den går emot resultat från 

Chami et al.s (2003) studie som visar en negativ korrelation och inget samband. Detta går 

även att styrka med den klassiska teorin som lyfter upp vikten av hur ekonomiska 

överföringar hjälper fattiga länder med ekonomisk utveckling (Haas, 2007). 

 
BNP per capita 
BNP per capita är en av de tre oberoende variabler i studien. Den har ett positivt 

koefficientvärde på 0,119 samt statistiskt signifikant. I modell 2 har BNP per capita ett högre 

värde på koefficienten när index för fattigdomsklyftor är beroende variabeln. Koefficienten i 

modellen är 0,136 och signifikant. Adam och Page (2005) fick liknande resultat, att BNP per 

capita var signifikant i båda regressionerna som de genomförde. BNP per capita har i båda 

modellerna en signifikant och positiv effekt vilket tyder på att BNP per capita berikar 

befolkningen i landet vilket gör att fattigdomen minskar.  

 
Ginikoefficienten 
När fattigdomstalet är beroende variabeln är koefficienten för ginikoefficienten ett positivt 

värde på 1,100 och statistiskt signifikant. Resultatet i den andra modellen med 

fattigdomsklyftor som beroende variabel har ginikoefficienten ett positivt koefficientvärde på 

2,151 samt att den är statistiskt signifikant. Även denna variabel och dess resultat går i 

enlighet med studien av Adam och Page (2005).  
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6. Slutsats  

Efter att ha presenterat våra teorier, tidigare forskningar samt utfört två regressionsanalyser 

kan vi besvara studiens frågeställning, om huruvida det finns ett samband mellan 

remitteringar och fattigdom i utvecklingsländer. I våra två regressionsanalyser har vi 

sammanställt information från 23 av 47 utvecklingsländer. Vi använde oss utav två olika 

fattigdomsmått som beroende variabler och ett flertal oberoende variabler som kan ha en 

effekt på fattigdom. 

Regressionsanalysen resulterade i ett statistiskt samband mellan remitteringar och fattigdom. 

Detta i enlighet med tidigare forskning från Adam och Page (2005) som fick ett resultat att i 

genomsnitt kommer en ökning med tio procent i remitteringar leda till en minskning på 3,5 

procent i fattigdomstalet, samt 1,8 procent minskning i fattigdomsklyfta. Ytterligare fick 

Jongwanich (2007) ett resultat på att en ökning på tio procent i remitteringar minskar 

fattigdom med 2,8 procent. I vår studie har remitteringarnas effekt på beroende variabeln 

fattigdomstalet  -0,195 = 1,95 procent samt fattigdomsklyfta -0,269 = 2,69 procent. Vi räknar 

med en tioprocentig ökning. Detta besvarar studiens frågeställning kring om ett samband 

existerar mellan remitteringar och fattigdom.  

Länderna som har valts till undersökningen är utvecklingsländer som hamnar under 

fattigdomslinjen på 1,9 USD/dag. Dessa länder har en hög fattigdom som leder till en lägre 

ekonomisk tillväxt som tyder på svaga ekonomiska och politiska institutioner i dessa länder. 

Vår resultat kring att remitteringar leder till en minskning i fattigdom är i enlighet med 

institutionella teorin som säger att människans inlärningsprocess på samhäll och individnivå 

är det som utvecklar institutionerna. Människorna som bor i utvecklingsländerna har 

familjemedlemmar som flyttar till industriländer. De får på så vis möjligheten att remittera 

hem pengarna, vilket leder till ändringar i institutionerna. Att dessa människor väljer att flytta 

tyder på att institutioner är endogena och ger en effekt av människans lärande (North, 1990). 

Detta resultat går även tillbaka till migrations teorierna i studien, att hushållen ökar sin 

migration för att öka sin ekonomiska nytta och rationella idéer genom överföringar.  
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Slutsatsen av arbetet är att en ökning i remitteringar minskar fattigdom i utvecklingsländerna 

som ligger under 1,90 USD/person. Ett förslag på framtida studier inom detta område kan 

exempelvis vara att man inte bara tar med de utvecklingsländer som lever under 1,90 

USD/person per dag då det inte finns tillräckligt med data, utan att bredda undersökningen 

med ett flertal länder. Slutligen, det som gör vår studie enastående i förhållande till de andra 

studierna är att det är en mer aktuell studie med färsk statistik som undersöker förhållandet 

mellan remitteringar och fattigdom.  
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“Overcoming poverty is not a task of charity, it is an act of justice. Like  
Slavery and Apartheid, poverty is not natural. It is man-made and it can be 

overcome and eradicated by the actions of human beings. ” 
 

― Nelson Mandela 
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Appendix 1 
 
 

 
Country Year BNP per capita Remitteringar 

 
Fattigdomstalet 

    Fattigdoms 
klyftor Ginikoefficient 

Bangladesh 2008 25,24 22,91 3,06 1,38 3,5 

Bangladesh 2010 25,47 23,11 2,98 1,28 3,47 

Bangladesh 2013 25,73 23,35 2,82 1,12 3,47 

Bangladesh 2015 26 23,45 2,72 1,01 3,48 

Bangladesh 2016 26,12 23,33 2,69 0,99 3,48 

Benin 2008 22,69 19,15 3,91 2,83 3,77 

Benin 2010 22,67 18,75 3,96 2,92 3,77 

Benin 2013 22,94 19,33 3,94 3,02 3,87 

Benin 2015 22,84 19,18 3,9 3,11 3,87 

Burundi 2008 21,2 15,11 4,34 3,49 3,53 

Burundi 2010 21,43 17,36 4,32 3,46 3,59 

Burundi 2013 21,62 17,7 4,29 3,42 3,65 

Burundi 2015 21,86 17,75 4,32 3,5 3,65 

Comoros 2008 20,63 18,43 2,76 1,61 3,79 

          Comoros 2010 20,63 18,28 2,8 1,7 3,79 

Comoros 2013 20,83 18,57 2,87 1,79 3,81 

Comoros 2015 20,69 18,67 2,9 1,85 3,81 

Congo_Democ
ratic 2008 23,71 16,5 4,48 3,97 3,74 

Congo_Democ
ratic 2010 23,79 16,57 4,45 3,89 3,74 

Congo_Democ
ratic 2013 24,21 20,72 4,32 3,63 3,74 

Congo_Democ
ratic 2015 24,36 20,88 4,27 3,53 3,74 

Djibouti 2013 21,44 17,39 3,12 2,02 3,79 

Djibouti 2015 21,62 17,96 2,96 1,86 3,75 

Djibouti 2017 21,74 17,89 2,84 1,74 3,73 

Ethiopia 2008 24,02 19,77 3,57 2,19 3,73 

Ethiopia 2010 24,12 19,66 3,52 2,2 3,5 

Ethiopia 2013 24,59 17,39 3,47 2,2 3,56 

Ethiopia 2015 24,89 17,96 3,43 2,18 3,67 

Gambia 2008 21,17 17,99 3,51 2,43 3,78 
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Gambia 2010 21,16 18,57 3,21 2,01 3,78 

Gambia 2013 21,04 18,51 2,83 1,54 3,65 

Gambia 2015 21,04 18,73 2,4 0,92 3,58 

Guinea_Bissau 2008 20,58 17,72 4,16 3,32 3,93 

Guinea_Bissau 2010 20,56 17,64 4,21 3,42 3,93 

Guinea_Bissau 2013 20,77 17,97 4,19 3,4 3,93 

Guinea_Bissau 2015 20,77 18,26 4,18 3,38 3,93 

Liberia 2008 21,27 17,88 4,17 3,24 3,6 

Liberia 2010 21,42 19,5 4,08 3,08 3,6 

Liberia 2013 21,84 19,84 3,69 2,52 3,5 

Liberia 2015 21,88 20,3 3,67 2,49 3,5 

Liberia 2016 21,91 20,18 3,71 2,56 3,5 

Madagascar 2008 23,1 19,56 4,27 3,45 3,75 

Madagascar 2010 23,02 19,94 4,36 3,64 3,75 

Madagascar 2013 23,24 19,7 4,35 3,67 3,75 

Madagascar 2015 23,15 19,6 4,35 3,66 3,75 

Malawi 2008 22,39 16,63 4,28 3,5 3,82 

Malawi 2010 22,66 16,9 4,27 3,52 3,82 

Malawi 2013 22,43 17,35 4,27 3,46 3,82 

Malawi 2015 22,58 17,54 4,25 3,4 3,8 

 
Malawi 2016 22,42 17,35 4,25 3,38 3,8 

Nepal 2008 23,25 21,73 3,34 1,91 3,49 

Nepal 2010 23,5 21,97 2,74 1,16 3,49 

Nepal 2013 23,68 22,44 2,18 0,52 3,49 

Nepal 2015 23,79 22,63 1,95 0,33 3,49 

Niger 2008 22,41 18,36 4,19 3,2 3,62 

Niger 2010 22,47 18,72 4,01 2,84 3,45 

Niger 2013 22,76 18,8 3,84 2,6 3,54 

Niger 2015 22,7 18,96 3,79 2,59 3,53 

Rwanda 2008 22,32 18,03 4,18 3,34 3,94 

Rwanda 2010 22,49 18,48 4,15 3,26 3,94 

Rwanda 2013 22,75 18,95 4,07 3,08 3,92 

Rwanda 2015 22,84 18,89 4,01 2,99 3,92 

Rwanda 2016 22,86 18,97 4,02 3,01 3,92 

Sao_Tome_An
d Principe 

 
2010 19,05             15,67 3,47 2,15 3,43 
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Sao_Tome_An
d Principe 2013 19,53             17.10 3,37 2 3,43 

Sao_Tome_An
d Principe 2015 19,58             16,81 3,25 1,83 3,43 

Senegal 2008 23,55 21,11 3,59 2,48 3,7 

Senegal 2010 23,51 21,11 3,62 2,51 3,7 

Senegal 2013 23,67 21,3 3,62 2,52 3,7 

Senegal 2015 23,6 21,29 3,52 2,39 3,7 

Sierra_Leone 2008 21,64 16,93 4,03 2,96 3,53 

Sierra_Leone 2010 21,67 17,6 3,99 2,87 3,53 

Sierra_Leone 2013 22,32 18,06 3,46 2,1 3,53 

Sierra_Leone 2015 22,16 17,69 3,88 2,7 3,53 

Tanzania 2008 24,05 17,42 4,06 3,08 3,7 

Tanzania 2010 24,19 19,66 4,02 2,93 3,63 

Tanzania 2013 24,54 19,66 3,83 2,64 3,63 

Tanzania 2015 24,58 19,78 3,71 2,46 3,63 

Togo 2008 21,92 19,64 4,02 3,11 3,74 

Togo 2010 21,95 19,63 4 3,13 3,83 

Togo 2013 22,19 19,8 3,95 3,07 3,76 

Togo 2015 22,15 19,71 3,89 2,99 3,76 

Uganda 2008 23,38 20,4 3,85 2,77 3,76 

Uganda 2010 23,73 20,46 3,76 2,63 3,79 

Uganda 2013 23,93 20,66 3,61 2,42 3,72 

Uganda 2015 24,02 20,62 3,67 2,51 3,72 

Uganda 2016 23,91 20,86 3,73 2,58 3,72 

Yemen 2008 24,02 21,07 2,38 0,75 3,54 

Yemen 2010 24,15 21,15 2,27 0,65 3,54 

Yemen 2013 24,42 21,93 2,81 1,32 3,6 

Yemen 2015 24,48 21,93 3,41 2,11 3,6 

Zambia 2008 23,61 18,04 4,14 3,44 4 

Zambia 2010 23,73 17,59 4,17 3,45 4,02 

Zambia 2013 24,06 17,.8 4,07 3,37 4,05 

 
Zambia 

 
2015 

 
23,78             17,67 4,05 3,39 4,05 
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