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Sammanfattning 

Denna studie undersöker sambandet mellan korruption och ekonomisk tillväxt för perioden 2004-2014. 

Regressionsanalys tillämpas med data från 102 länder i vilken beroende variabeln är förändring i real 

BNP per capita och används som mått på ekonomisk tillväxt. Oberoende variabler är humankapital, 

privata investeringar, statlig konsumtion, handelsöppenhet och politisk instabilitet. Dessa variabler 

representerar överföringskanaler. Andra oberoende variabler är korruption, populationstillväxt och 

initial BNP per capita. Syftet med uppsatsen är att göra en tydlig skillnad mellan direkt och indirekt 

effekt av korruption på ekonomisk tillväxt.  Indirekt effekt av korruption på tillväxt sker genom 

överföringskanaler. Särskilt fokus ligger på betydelsen av olika överföringskanaler. Resultat från 

regressionsanalysen visar ett signifikant negativt direkt samband mellan korruption och tillväxt, till 

skillnad från tidigare forskning. De viktigaste överföringskanalerna genom vilka korruption påverkar 

tillväxten negativt, är privata investeringar och handelsöppenhet. Resultatet visar även positiva indirekta 

effekter av korruption på tillväxt genom statlig konsumtion och politisk instabilitet. Total inverkan av en 

enhetsökning på korruptionsskalan resulterar i 0,086 % lägre tillväxttakt. 
 
Nyckelord: Ekonomisk tillväxt, korruption, överföringskanaler, regressionsanalys. 
 

Abstract   

This paper examines the relationship between corruption and economic growth during 2004-2014. A 

regression analysis is applied and includes data from 102 countries. Dependent variable is the change in 

real GDP per capita and measures economic growth. Independent variables are human capital, private 

investments, public consumption, openness and political instability, which represent transmission 

channels. Other independent variables are corruption, population growth and initial GDP per capita. 

The aim of this paper is to study the difference between direct and indirect effect of corruption on 

economic growth. Indirect effect of corruption on economic growth occurs through transmission 

channels! The aim is also to identify which transmission channels are of importance. The result derived 

from the regression analysis shows a negative significant direct relationship between corruption and 

growth, which is a difference from previous research. The most important transmission channels are 

private investments and openness since corruption, through them affects growth negative. The result 

shows positive indirect effects of corruption on growth, through, public consumption and political 

instability. Increased corruption with one unit gives total effect of 0,086 % lower growth.  

Key words: Economic growth, corruption, transmission channels, regression analysis. 
 

 



 
 
 
 

3 

 

Innehållsförteckning 

1. Inledning ................................................................................................................................................. 1 
1.1. Introduktion .......................................................................................................................................... 1 
1.2. Problemformulering ............................................................................................................................. 3 
1.3. Syfte ..................................................................................................................................................... 3 
1.4. Metod och avgränsning ........................................................................................................................ 3 
1.5. Definitioner .......................................................................................................................................... 4 
1.6. Disposition ........................................................................................................................................... 5 
2. Tidigare forskning om korruption och ekonomisk tillväxt ..................................................................... 6 

3. Teori ...................................................................................................................................................... 11 
3.1. Ekonomisk tillväxt ............................................................................................................................. 11 
3.2. Innebörd av total, direkt och indirekt effekt av korruption på tillväxt ............................................... 12 
3.3 Överföringskanaler .............................................................................................................................. 13 

Privata investeringar och tillväxt .......................................................................................................... 13 
Korruption och privata investeringar .................................................................................................... 14 
Statlig konsumtion och tillväxt ............................................................................................................. 15 
Korruption och statlig konsumtion ....................................................................................................... 15 
Politisk instabilitet och tillväxt ............................................................................................................. 17 
Korruption och politisk instabilitet ....................................................................................................... 17 
Humankapital och tillväxt ..................................................................................................................... 18 
Korruption och humankapital ............................................................................................................... 19 
Handelsöppenhet och tillväxt ................................................................................................................ 20 
Korruption och handelsöppenhet .......................................................................................................... 20 

4. Empirisk analys ..................................................................................................................................... 22 
4.1. Regressionsmodell ............................................................................................................................. 22 
4.2 Val av variabler i undersökningen ...................................................................................................... 22 

4.2.1. Beroende variabel ....................................................................................................................... 23 
4.2.2. Oberoende variabler .................................................................................................................... 23 

4.3. Estimering av direkt, indirekt effekt och total effekt ......................................................................... 27 
4.4 Resultat ................................................................................................................................................ 28 
4.5. Analys av resultatet ............................................................................................................................ 32 

4.5.1 Multikollinearitet ......................................................................................................................... 34 
5. Slutsatser ............................................................................................................................................... 35 

Referenser ................................................................................................................................................. 36 
Appendix 1 ................................................................................................................................................ 41 

Appendix 2 ................................................................................................................................................ 43 
 

 

 

 

 



 
 
 
 

4 

 

Tabellförteckning  

Tabell 4.1 - Översikt över variablerna och förväntat tecken av variablerna ............................................. 26	  

Tabell 4.2 - Regressioner med tillväxt som beroende variabel ................................................................. 29	  

Tabell 4.3 - Korruptionens påverkan på överföringskanaler .................................................................... 30	  

Tabell 4.4 - Alla effekter av korruption på tillväxt ................................................................................... 31	  

Tabell 4.5 - Variation inflation faktor test (för regression M7) ................................................................ 34	  

Tabell 6.1 - Korrelationsmatris och beskrivande statistik ......................................................................... 41	  

Tabell 6.2 – Länder inkluderade i urvalet ................................................................................................. 42	  

Tabell 6.3. Jämförelse av modell M7 och modell G1. .............................................................................. 44	  

 

Ekvationsförteckning 

Ekvation 1: Förenklad funktion av tillväxt ............................................................................................... 27	  

Ekvation 2: Total effekt av korruption på tillväxt ..................................................................................... 27	  

 

Figurförteckning  

Tabell 2.1 - Sammanfattning av tidigare forskning .................................................................................. 10	  

Figur 3.1: Total effekt: indirekt och direkt effekt ..................................................................................... 13	  

Figur 3.2: Indirekt effekt av korruption på tillväxt genom privata investeringar ..................................... 15	  

Figur 3.3: Indirekt effekt av korruption på tillväxt genom statlig konsumtion ......................................... 17	  

Figur 3.4: Indirekt effekt av korruption på tillväxt genom politisk instabilitet ........................................ 18	  

Figur 3.5: Indirekt effekt av korruption på tillväxt genom humankapital ................................................ 19	  

Figur 3.6: Indirekt effekt av korruption på tillväxt genom handelsöppenhet ........................................... 21	  



 
 
 
 

1 

1. Inledning 

“In the developing world, corruption is public enemy number one. Every dollar that a corrupt official or 

a corrupt business person puts in their pocket is a dollar stolen from a pregnant woman who needs 

health care; or from a girl or a boy who deserves an education; or from communities that need water, 

roads, and schools.” - Jim Yong Kim (World Bank 2013). 

1.1. Introduktion 

Enligt Transparency International (2015) är korruption ett fenomen som medför en långsiktig kostnad 

för samhället. De påpekar att det inte handlar om bara ekonomiska kostnader; korruption kan påverka 

människornas frihet, hälsa och i värsta fall liv. Korruption definieras som “missbruk av anförtrodd makt 

för privat vinning” (Transparency International 2015). Genom korruption förlorar samhället 5 % av 

världens BNP, eller mer exakt 2,6 biljoner USD (World Bank, se OECD 2014). Korruption har alltid 

förekommit och blev under 1900-talet ett mer aktuellt ämne (Dreher & Herzfeld 2005, s. 2). 

Definitionen av korruption varierar och ses från olika synvinklar (Transparency International 2015). I 

stort sett är forskare eniga om korruptionens negativa samband med tillväxttakten, medan andra forskare 

som Leff (1964) menar att korruption är ett fenomen som inte behöver vara skadlig för ekonomisk 

tillväxt. Han menade att korruption kan sätta fart på tillväxten i utvecklingsländer med komplexa och 

centraliserade styrelsesätt. Med detta menas att korruption kan ”smörja hjulen” och snabba på 

administrativa arbeten (Leff 1964, s. 8). Ett exempel enligt Leff (1964) är att företag kan snabbare få 

tillstånd för produktion genom att muta någon ansvarig, än att vänta i kö. Myrdal (1971) argumenterade 

för skadliga effekter av korruption på tillväxten. Han menade att korruption kan förlänga administrativa 

uppgifter i syfte att tjänstemän tar emot större mutor (Myrdal 1971, se Méon & Sekkat 2005, s. 73).  
 

Enligt Dreher och Herzfeld (2005) var Mauro (1995) bland de första som empiriskt undersökte 

korruptions påverkan på tillväxten. Efter den forskningen ökade antal intresserade forskare som 

undersökte korruptionens påverkan på tillväxt. Det resulterade i mer än 50 undersökningar inom samma 

område fram till år 2005 (Dreher & Herzfeld 2005, s. 3). Många världskända institutioner jobbar 

dagligen med att öka allmänhetens kunskap om hur skadlig och kostsam korruption är (Transparency 

International 2015). Vissa av dem är Världsbanken, IMF, OECD och Transparency International. 
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Forskare som är eniga om det negativa sambandet mellan korruption och tillväxt har delade åsikter 

angående på vilket sätt påverkan sker. De flesta undersökningar analyserar däremot främst total effekt 

av korruption på tillväxt. I samtliga undersökningar görs ingen tydlig uppdelning mellan direkt och 

indirekt påverkan av korruption på tillväxt (Mo 2001, s. 67). Utifrån tidigare forskning undersöker 

denna studie därmed följande frågor: finns det en direkt eller indirekt effekt? Påverkar korruption 

tillväxten direkt negativt genom minskad produktivitet och snedfördelning av resurser som påpekades av 

Brempong (2001)? Barreto (2001) har kommit fram till signifikant positiv direkt effekt av korruption på 

tillväxt på bekostnad av större inkomstskillnader i länder (Barreto 2001, se Dreher & Herzfeld 2005, 

s.4). Däremot har Brempong (2001), Mo (2001) och Dreher och Herzfeld (2005) kommit fram till 

negativ direkt effekt av korruption på tillväxt. Dridi (2013) fokuserar på indirekt effekt av korruption på 

tillväxt genom investeringar, humankapital, handelsöppenhet, inflation, statliga utgifter och politisk 

instabilitet. Däremot undersöker han inte direkt påverkan av korruption på tillväxt. 

 

Den här undersökningen gör en uppdelning mellan direkt, indirekt och total effekt, som korruption har 

på tillväxt. Undersökningen lägger särskilt fokus på indirekt effekt och beskrivning av olika 

överföringskanaler. Enligt Dridi (2013) är överföringskanaler variabler som påverkar tillväxt, som i sin 

tur påverkas av korruption. Effekten av korruption på dessa variabler överförs sedan på tillväxten, vilket 

innebär att korruption påverkar tillväxten indirekt genom överföringskanaler (Dridi 2013, s. 121-122). 

Exempel på överföringskanaler är investeringar, humankapital och politisk instabilitet (Pellegrini & 

Gerlagh 2004, s. 432). Det finns ett fåtal empiriska studier om korruptionens påverkan på tillväxt genom 

överföringskanaler (Dridi 2013, s. 7). Den här studien gör ett försök att bidra till forskning. Detta görs, 

som nämts ovan, för att forskare i sina studier inte gör tydliga uppdelningar mellan direkta och indirekta 

effekter som korruption har på tillväxt. Det är även på grund av att det finns ett fåtal empiriska studier 

om överföringskanaler. Därför är det av betydelse för den här studien att undersöka det vidare. Till 

skillnad från tidigare forskning av överföringskanaler (Pellegrini och Gerlagh, 2004; Dreher och 

Herzfeld, 2005; Dridi, 2013; Mo, 2001) har denna studie det största urvalet av länder. 
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 1.2. Problemformulering  

- Finns det en direkt påverkan av korruption på tillväxt?  

- Vilka är indirekta effekter av korruption på tillväxt? 

 

Andra frågan innebär att ta reda på vilka indirekta effekter (som sker via överföringskanaler) korruption 

har på tillväxt. Även jämförelse av överföringskanalernas betydelse analyseras för att komma fram till 

vilka överföringskanaler är viktigaste. 
 

1.3. Syfte 

Studiens syfte är att analysera om det finns en direkt effekt av korruption på tillväxt. Vidare är syftet 

med studien att göra tydlig skillnad mellan direkt effekt och indirekta effekter av korruption på tillväxt. 

Undersökningen ämnar att finna genom vilka överföringskanaler korruption har störst indirekt påverkan 

på ekonomisk tillväxt. 

1.4. Metod och avgränsning 

Ekonometrisk regressionsanalys används för att undersöka om det finns en direkt effekt av korruption på 

ekonomisk tillväxt. Med hjälp av regressionsanalys undersöks även korruptionens påverkan på 

överföringskanaler. Total effekten av korruption på tillväxt estimeras genom en formel och består av 

direkt och indirekta effekter. Detaljerad beskrivning om metoden återkommer i avsnitt 4.3.  

 

Tvärsnittsdata används i studien. Beroende variabel är förändring i BNP per capita mellan åren 2004-

2014. Anledningen till studiens avgränsning till en tidsperiod mellan 2004-2014 har att göra med 

tillgänglighet av data, men även för att ha en mer aktuell tidsperiod. Genomsnitt för en längre tidsperiod 

används för att undvika tillfälliga avvikelser i datamaterialen, såsom konjunktursvängningar.  

 

Undersökningen är avgränsad till direkt och indirekt effekt av korruption på tillväxt, men tar inte hänsyn 

till endogenitet och kausalitet mellan variabler. Även interaktion mellan variabler ligger utanför ramen 

för denna undersökning.  
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Populationen som studien analyserar är länder världen över. I undersökningen används ett 

bekvämlighetsurval, det vill säga ett urval som är beroende på tillgänglighet av data (Bryman & Bell 

2013, s. 204). Dock finns det risk för att urvalet inte är representativt för hela populationen i och med att 

det inte är ett slumpmässigt urval (Bryman & Bell 2013, s. 204-213). Det slutgiltiga urvalet blev 102 

länder. Som nämndes i avsnitt 1.1. har tvärsnittsundersökningen störst urval till skillnad från tidigare 

forskning som undersöker överföringskanaler. Länder som används i studien finns i appendix (tabell 

6.2).  Sekundärdata är hämtat från UNESCO, World Bank, Worldwide Governance Indicators (WGI) 

och Transparency International. Val av oberoende variabler och överföringskanaler sker utifrån den 

teoretiska litteraturen som finns i avsnitt 3. Resultat jämförs med tidigare forskning och teorier som 

behandlas i studien och sedan ges en slutsats. I övrigt används en korrelationsmatris och Variation 

Inflation Factor test (VIF) för att analysera multikollinearitet mellan oberoende variabler.  

1.5. Definitioner  

Enligt Transparency International (2015) definieras korruption som “missbruk av anförtrodd makt för 

privat vinning”. Korruption har olika definitioner och förekommer i olika former. De mest kända former 

är politisk, små-skalig och byråkratisk (även kallad “Grand”) korruption.  

 

Politisk korruption innebär manipulation av politik, regler och institutioner från politiker när det gäller 

fördelning av offentliga resurser i syfte att upprätthålla makt, status eller rikedom genom missbruk av 

sin ställning (Transparency International 2015). 

 

Byråkratisk korruption är handlingar av regeringar som snedvrider politik och andra statliga funktioner 

för att ledaren ska dra nytta på bekostnad av samhället (till exempel mutor för att kunna importera och 

exportera produkter, göra investeringar, uppnå produktionslicenser, undvika att betala skatt, med mera) 

(Transparency International 2015). 

 

Små-skalig korruption är vardaglig missbruk av position olika tjänstemän har, genom interaktioner med 

medborgare för att få tillgång till varor och tjänster. Den formen av korruption förekommer på sjukhus, 

polisen, skolor och andra myndigheter (Transparency International 2015). 

Studien bygger på byråkratisk och politisk korruption, men en skillnad mellan dem görs inte.  
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Överföringskanaler är variabler såsom investeringar, humankapital och politisk instabilitet (Pellegrini 

& Gerlagh 2004, s. 432). Överföringskanaler är variabler som har en inverkan på tillväxt, vilka i sin tur 

påverkas av korruption. Effekten som korruption medför på dessa variabler överförs sedan på tillväxten, 

vilket innebär indirekt effekt av korruption på tillväxten genom överföringskanaler. (Dridi 2013, s. 121-

122). 

 
Rent-seeking kan vara legal handling, men i vissa fall innebär det olagliga handlingar som korruption, 

smuggling och handel på svarta marknader. Personer som använder sig av rent-seeking fokuserar på 

egen vinning i första hand, oavsett vilka negativa effekter sådan handling kan medföra på produktivitet 

eller för samhället. Konkurrens av rent-seeking kan dämpa effektiviteten av arbetskraften, utesluta vissa 

parter från marknader och skada tillväxten (Krueger 1974, s. 291).  

 
Politisk instabilitet är benägenhet för konstitutionellt eller icke-konstitutionellt byte av den verkställande 

makten. Denna definition i sig kan fördelas i två delar. Konstitutionellt byte av den verkställande 

makten innebär vanliga och lagliga byten av makt. Icke-konstitutionellt byte av den verkställande 

makten innebär olagliga maktbyten som tog plats genom revolutioner, kupper, lönnmord eller andra 

olagliga sätt (Alesina & Perotti 1993, s. 3).  

Studien bygger på icke-konstitutionellt byte av den verkställande makten som definition av politisk 

instabilitet. Barro (1991) och Alesina och Perotti (1993) har använt sig av samma definition. 

 

Humankapital innebär färdigheter och kunskap som individen besitter för att bli mer produktiva i ett 

samhälle. Exempel på humankapital är i form av utbildning (Jones 2014, s.88.) 

1.6. Disposition 

Kapitel 2 tar upp tidigare forskning inom området korruption och ekonomisk tillväxt med fokus på 

överföringskanaler. Kapitel 3 redogör teorier för korruption och ekonomisk tillväxt som studien bygger 

på. Teorierna är stöd för val av överföringskanaler och andra variabler i regressionsanalysen. Därpå 

kommer kapitel 4 som innehåller empirisk analys av data och resultat. Kapitel 4 avslutas med analys av 

resultat och jämförelse med tidigare forskning. Slutligen presenteras kapitel 5 som tar upp slutsatser, 

vidare diskussion, kritik mot studien och förslag på vidare utveckling. 
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2. Tidigare forskning om korruption och ekonomisk tillväxt 

Det här avsnittet inleds med en kort presentation av Mauros forskning från år 1995 och år 1998. Som 

tidigare nämnt var Mauro bland de första som empiriskt undersökte sambandet mellan korruption och 

tillväxt med hjälp av ett korruptionsindex (Dreher & Herzfeld 2005, s. 3). Sedan följer undersökningar 

som bygger vidare på Mauros resultat då han påpekade att korruption påverkar tillväxttakten indirekt 

genom investeringar. Brempong (2001), Dridi (2013), Pellegrini och Gerlagh (2004), Mo (2001) och 

Dreher och Herzfeld (2005) gjorde en djupare analys med fokus på överföringskanaler. Avsnittet är av 

betydelse för att få en bredare inblick för sambandet mellan korruption och tillväxt samt 

överföringskanalernas betydelse. Undersökningen gjord av Mo (2001) är av särskilt betydelse eftersom 

denna studie bygger på hans forskning. Slutligen ges en kort sammanfattning av olika resultat forskarna 

kommit fram till och visas i tabell 2.1. 

 

Mauro (1995) genomför en tvärsnittsstudie på 58 länder för att undersöka korruptionens påverkan på 

BNP per capita-tillväxt för perioden 1960-1985. I studien används ett genomsnittligt korruptionsindex 

från Business International (BI) och ett genomsnitt på BNP per capita-tillväxt. Undersökningen 

fokuserar främst på total effekt som korruption har på tillväxt. Författaren nämner vilka indirekta 

effekter korruption har på ekonomisk tillväxt, genom privata investeringar och politisk instabilitet. 

Resultat visar att investeringsgraden är lägre i länder där korruption är utspritt och därmed påverkas 

BNP per capita-tillväxten negativt. Politisk instabilitet och korruption har enligt Mauro därmed ett 

negativt signifikant samband med investeringar och därmed med ekonomisk tillväxt. 

 

Mauro (1998) bygger vidare på tvärsnittsundersökningen från 1995. Syftet är att förklara på vilket sätt 

korruption bland korrupta politiker kan förvanska fördelningen av resurser. Undersökningen baseras på 

data från mer än 100 länder. Genomsnittligt korruptionsindex (ICRG) används. Mått för offentliga 

utgifter är ”total government consumption expenditure”. Mauro kom fram till att länder med högre grad 

av korruption bland politiker spenderar mindre på utbildning. Lägre investeringsgrad inom 

humankapital sker eftersom möjligheterna är begränsade för korrupta individer att tjäna på manipulation 

av ekonomiska förutsättningar genom att investera i utbildning (kallas för rent-seeking). Vidare menas 

att mindre offentliga utgifter på utbildning leder till lägre ekonomisk tillväxt eftersom utbildning är en 

drivkraft för tillväxten. 
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Brempong (2001) undersöker korruptionens påverkan på inkomstskillnader och ekonomisk tillväxt i 

Afrika med hjälp av olika statistiska metoder. Som mått för korruption används CPI från Transparency 

International. Med hjälp av “Dynamic Panel General Method of Moments (GMM)” undersöker 

författaren sambandet mellan korruption och tillväxt på 98 observationer. Resultat visar att korruption 

påverkar tillväxt negativt, både direkt och indirekt. Enligt författaren, innebär direkt effekt minskad 

produktivitet genom snedfördelning av offentliga resurser. Snedfördelningen av resurser betyder att 

korruption kan minska effektivitet och kvalitet av utbildning eftersom att det är lättare att dra nytta av 

andra investeringar, till exempel från investeringar inom försvarssektor. Indirekt effekt av korruption 

fungerar genom minskade investeringar inom fysiskt kapital. Med hjälp av OLS på 72 observationer 

kom Brempong fram till att korruption leder till större inkomstskillnader i Afrika. 
 

Att undersöka tillväxt är en komplex process enligt Mo (2001). Han behandlade betydelsen av 

överföringskanaler och tog fram ett nytt perspektiv om korruption och hur den påverkar tillväxt (Mo 

2001, s. 76). Mo genomför en tvärsnittsundersökning på 46 länder. Syftet med hans undersökning är att 

analysera påverkan och magnituden av både direkt och indirekt effekt av korruption på tillväxt. 

Undersökningen bygger på Mauro (1995) eftersom den undersökningen inte analyserar vikten av 

överföringskanaler genom vilka korruption påverkar tillväxten. Undersökningsperioden är genomsnittlig 

tillväxt för åren 1970-1985. Som mått för korruption används genomsnittlig data från Transparency 

International. Med hjälp av OLS kom Mo fram till att en enhetsökning i korruptionsindex minskar 

tillväxten med 0,545 %. Den viktigaste överföringskanalen är politisk instabilitet. 53 % av korruptionens 

totala effekt sker indirekt via politisk instabilitet. 11,8 % av korruptionens påverkan på tillväxt sker 

direkt. Humankapital och privata investeringar står för 14,8 % respektive 21,4 % av den totala effekten 

korruption har på tillväxt. Mo påpekar att direkt effekt av korruption är signifikant när 

överföringskanalerna är uteslutna från regressionen. När överföringskanalerna läggs till i regressionen är 

den direkta effekten av korruption insignifikant vilket förklaras som problem med multikollinearitet. Mo 

testade även robusthet av datan med hjälp av 2SLS och kom fram till att det inte finns någon större 

skillnad mellan OLS och 2SLS, samt att resultaten från 2SLS är mindre signifikanta.  

 

Pellegrini och Gerlagh (2004) tillämpar en tvärsnittsstudie om överföringskanaler. Studien bygger 

vidare på Mos studie (2001), fast variabeln öppenhet för handel läggs till i studien. Pellegrini och 

Gerlagh (2004) använder OLS. Korruptionsindex från Transparency International används i 

undersökningen på 48 länder. Tidsperioden för BNP-tillväxten per capita är 1975-1996. När alla 

överföringskanaler inkluderas i regressionen är variabeln för korruption negativ och insignifikant. 
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Anledningen till varför direkt effekt av korruption på tillväxt är insignifikant är på grund av indirekta 

effekter som sker genom överföringskanaler. Den totala effekten av korruption på tillväxt är indirekta 

effekter plus direkt effekt. Författarna kom fram till att den direkta effekten av korruption på tillväxt 

utgör 19 % av den totala effekten. Den indirekta effekten av korruption på tillväxt sker genom 

investeringar (32 %), öppenhet för handel (28 %), politisk instabilitet (16 %) samt humankapital (5 %). 

Överföringskanalerna utgör tillsammans 81 % av den totala effekten av korruption på tillväxt.  

  

Dridi (2013) tillämpar en mer aktuell tvärsnittsundersökning om överföringskanaler på 82 länder under 

perioden 1980-2002. Hans studie bygger på Mo (2001) och Pellegrini och Gerlagh (2004). Eftersom 

båda undersökningarna kom fram till att effekten av korruption på tillväxt inte var signifikant, valde 

Dridi att använda en annan metod. Genomsnittlig korruptionsindex används för åren 1982-2001 och är 

hämtat från The International Country Risk Guide (ICRG). Metoden är annorlunda än tidigare forskning 

då Dridi använde 3SLS, vilket kontrollerar för endogenitet av variabler och jämför alla ekvationer 

samtidigt. Resultaten är signifikanta och visar att humankapital och politisk instabilitet är de största 

överföringskanalerna. 70 % av korruptionens negativa påverkan på tillväxt sker genom dessa två 

överföringskanaler. Investeringar och inflation står för 22,9 % respektive 6,6 % av den negativa effekten 

av korruption på tillväxt. Dock är överföringskanalen, investeringar, insignifikant. Då handelsöppenhet 

inkluderas i regressionen, korruption påverkar tillväxten positivt genom investeringar. Dridi kunde 

därför inte bevisa investeringarnas roll som överföringskanal. Däremot har korruption signifikant positiv 

påverkan på tillväxt genom statlig konsumtion. Högre grad av statlig konsumtion har en negativ 

inverkan på tillväxten. Däremot minskar korruption graden av statlig konsumtion. Total effekt av 

korruption på tillväxt, med alla överföringskanalerna inräknade, är att en enhetsökning på 

korruptionsskalan resulterar i 0,9 % sänkning av tillväxten. Dridi (2013) analyserar inte direkt effekt av 

korruption på tillväxten.  

 

En till tvärsnittsundersökning som använder 3SLS som metod är gjord av Dreher och Herzfeld (2005). 

Undersökningen är baserad på data från 71 länder för perioden 1975- 2001. Korruptionsindex är hämtat 

från The International Country Risk Guide (ICRG). Artikeln undersöker korruptionens effekt på tillväxt, 

både direkt och indirekt genom överföringskanaler. De behandlar alla variabler som endogena, förutom 

initial BNP per capita, och analyserar korruptionens påverkan på alla variabler för sig. Därefter beräknas 

den indirekta effekten av korruption på tillväxt. Författarna kom fram till signifikanta resultat och visar 

att korruption totalt minskar tillväxten med 0,13 % årligen. Indirekta effekter av en procentsökning av 

korruption resulterar i 0,129 % ökning av tillväxttakten genom investeringskanalen, 0,225 % genom 
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inflation och genom utländskt stöd minskar tillväxttakten med 0,106 %. Utbildning och förväntad livstid 

som är proxyvariabler för humankapital är inte signifikanta. Även konvergensteorin kunde inte bekräftas 

eftersom initial BNP per capita är insignifikant. 

 

En sammanfattning av tidigare forskning visas på nästa sida i tabell 2.1.  
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Tabell 2.1 - Sammanfattning av tidigare forskning 

 *, **, *** visar signifikansnivå på 10 %, 5 % och 1 %.  
- Negativ påverkan;     + Positiv påverkan 
Första raden visar direkt effekt av korruption på tillväxt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Mauro 
(1995; 
1998) 

Brempong 
(2001) 

Mo 
(2001) 

Pellegrini 
& 

Grelagh 
(2004) 

Dreher 
& 

Herzfeld 
(2005) 

Dridi 
(2013) 

Metod  OLS 2SLS OLS OLS 3SLS 3SLS 
Korruption 
påverkar: Tillväxt  – – – – *  

 Humankapital   – – – – *** 
 Investeringar – * – – - *** + + 
 Öppenhet    - ***  – 

 Politisk 
instabilitet – *  + + ***  + *** 

 Statlig 
konsumtion – * +    – ** 

Överföringskanalernas 
påverkan på tillväxt: Humankapital  +* +** + – + *** 

 Investeringar +* +* +* + ***  + *** 
 Öppenhet    + ***  – ** 

 Politisk 
instabilitet –  – *** – *  – ** 

 Statlig 
konsumtion – * – *    – * 

Indirekt korruption-
tillväxt genom: Humankapital  – – –  – *** 

 Investeringar  – * – –  + 
 Öppenhet    –  + 

 Politisk 
instabilitet   + –  – ** 

 Statlig 
konsumtion  – *    + 

Total effekt  – – – ** – – – ** 
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3. Teori 

Detta avsnitt går igenom teorier om ekonomisk tillväxt och korruption. Teoriavsnittet är uppdelat i tre 

avsnitt för att bidra med en teoretisk och empirisk förståelse kring problemområdet för studien. I avsnitt 

3.1 redogörs ett antal faktorer som påverkar ekonomisk tillväxt utifrån olika perspektiv. Avsnitt 3.2. 

redogör skillnaden mellan total, direkt och indirekt effekt av korruption på tillväxt. Avsnitt 3.3 

behandlar överföringskanalernas påverkan på tillväxt samt korruptionens påverkan på 

överföringskanalerna. 
 

 3.1. Ekonomisk tillväxt 

Ekonomisk tillväxt kan mätas i bruttonationalprodukt (BNP). Det är värdet av alla varor och tjänster 

som produceras i ett land under en viss tid (Jones 2014, s. 19). Ekonomisk tillväxt kan även mätas i 

BNP per capita, det vill säga all inkomst som tjänas i ett land (Jones 2014, s. 24). Enligt Levine och 

Renelt (1992) finns ingen teori som förklarar exakt vilka faktorer påverkar ekonomisk tillväxt då det 

finns mer än 50 variabler med signifikant korrelation med ekonomisk tillväxt. Carlin och Sosckice 

(2006) påpekar att vissa modeller betonar betydelsen av ackumulering av kapital, både fysiskt- och 

humankapital och hur det i sin tur påverkar tillväxt (Carlin & Sosckice 2006, s. 1). Dessa är Solow - och 

Romer modellen. Jones (2014) menar att investeringar i fysiskt kapital förbättrar teknologisk utveckling 

i Solow modellen. Arbetskraft som ackumulerar fysiskt kapital påverkar i sin tur ekonomisk tillväxt 

(Wyoming 1992, s. 60) Dock, stannar tillväxttakten i ekonomin när steady state (jämviktsläge) uppnås. 

Enligt Jones (2014) innebär teorin om steady state att förändring i kapital, produktion och produktion 

per capita är konstant. Dessa faktorer är av betydelse för tillväxt då de säger hur mycket det kan 

produceras i en ekonomi genom kombinationen av kapital, produktion och arbetskraft (Jones 2014, s. 

70). I verkligheten ökar tillväxttakten över tid i ekonomier (Jones 2014, s. 114). Därför kan Solow-

modellen inte förklara ekonomisk tillväxt. 

 

Romer (1994) däremot förklarar bakomliggande faktorer som leder till att tillväxttakten ökar i 

ekonomin. Han menar att investeringar i humankapital och fysisk kapital förbättrar teknologisk 

utveckling då nivån på teknologin ökar (Romer 1994, s. 7).  Detta på grund av att den del av 

arbetskraften som är tillägnat till ackumulering av humankapital, kan arbeta på att förbättra teknologin 

genom till exempel att skapa nya metoder för att effektivisera produktion (Jones 2014, s. 147). Detta ger 
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möjligheten att öka inkomster som i sin tur ger en ökning i BNP per capita för länder som har tillgång 

till kunskap (Jones 2014, s. 156)  

 

Levine och Renelt (1992) kom fram till att populationstillväxt påverkar BNP per capita negativt. Det är 

på grund av att tillgängligheten på fysisk kapital (material för produktion) och humankapital är svårare 

att tillföra till fler anställda när populationen ökar. Det leder till minskad produktivitet per capita som i 

sin tur påverkar BNP- per capita negativt (Mankiw, Romer & Weil 1990, s. 14).  

 

Enligt Jones (2014) har länder olika tillväxttakter och på så sätt skiljer sig även BNP per capita bland 

olika länder. Konvergensteorin, förklarat av Barro (1991), innebär att lägre initial BNP leder till 

snabbare tillväxt som i underutvecklade länder och tvärtom, att en högre initial BNP resulterar till en 

långsammare tillväxt i en ekonomi, som i utvecklade länder. Han kom fram till att fattiga länder har en 

högre tillväxttakt bara om dessa länder har uppnått en viss nivå av human kapital. Detta beror på att 

underutvecklade länder har mindre fysiskt kapital jämfört med arbetskraft och en hög avkastning på 

satsat kapital. Genom internationell mobilisering av fysiskt kapital och teknologi kan de växa snabbare 

än rika länder som är ganska nära sitt jämnviktsläge (Barro 1991, s. 407-408).  

3.2. Innebörd av total, direkt och indirekt effekt av korruption på tillväxt   

Korruption kan skapa olika effekter som påverkar tillväxt. Som nämndes i avsnitt 2 har tidigare 

forskning delade åsikter om korruption har en direkt effekt på tillväxt eller om korruption påverkar 

tillväxten indirekt genom överföringskanaler. Det kan vara så att det finns bara direkt, eller bara 

indirekta effekter (Brempong 2001, s. 189). Samtliga forskare gör inte tydlig uppdelning mellan direkt 

och indirekta effekter (Mo 2001, s. 67). Den totala påverkan av korruption på tillväxt görs istället. Total 

effekt kan estimeras genom addition av direkt och indirekta effekter (Pellegrini & Gerlagh 2004). 

 

Direkt effekt innebär att korruption minskar tillväxttakten direkt och det på grund av: 

-  lägre produktivitet av resurser och arbetskraft (Murphy, Shleifer & Vishny 1993), 

- snedfördelning av resurser då en del används för icke tillväxtdrivna projekt (Gupta, Davoodi & 

Tiongson 2000), 

- lägre kvalité av resurser (Tanzi & Davoodi 1997). 

Indirekt effekt innebär att korruption har en påverkan på tillväxt genom en överföringskanal (Dreher & 

Herzfeld 2005, s. 4). Till exempel om korruption påverkar överföringskanalen statlig konsumtion och 
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statlig konsumtion i sin tur påverkar tillväxten.  Figur 3.1 visar en illustrering av sambandet mellan 

korruption och tillväxt med alla effekter inkluderade. 

 

 
 

Figur 3.1: Total effekt: indirekt och direkt effekt 

Överföringskanaler: statlig konsumtion, öppenhet, humankapital, privata investeringar och politisk 

instabilitet. 

3.3 Överföringskanaler   

Syftet med följande avsnitt är att få en bredare inblick på överföringskanalernas betydelse för tillväxt 

och deras samband med korruption.  För respektive överföringskanal behandlas relationen mellan 

överföringskanalen och ekonomisk tillväxt. Sedan behandlas relationen mellan korruption och 

respektive överföringskanal. 

Privata investeringar och tillväxt 

Investeringar, ackumulering av kapital och möjligheterna för framtida arbeten är av betydelse för 

ekonomisk tillväxt (Shahnazi & Gharagoz 2014, s. 20). Enligt Shahnazi och Gharagoz (2014) är 

ekonomisk tillväxt inte möjlig utan ackumulering av kapital. Brist på ackumulering av kapital är en av 

anledningarna till varför fattigdom och arbetslöshet förekommer i underutvecklade länder och resulterar 
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till minskad produktivitet (Shahnazi & Gharagoz 2014, s. 22). Investeringar i fysiskt kapital och 

humankapital leder till högre teknologinivå eftersom utbildad arbetskraft använder ny teknologi mer 

effektivt vilket ökar produktiviteten (Romer 1994, s. 7). Dessa källor tyder på att ackumulering av 

fysiskt- och humankapital kan påverka ekonomisk tillväxt positivt. 

Korruption och privata investeringar 
 

Empirisk och teoretisk litteratur har påpekat att korruption har en negativ påverkan på investeringsnivån 

i fysiskt kapital. Enligt Rivera-Batiz (2001) är det på grund av att teknologisk utveckling och inhemsk 

avkastning på kapital hämmas av korruption då den fungerar som en extra kostnad på entreprenörernas 

innovationer (Rivera-Batiz 2001, s. 3). Även Mauro (1995, s. 683) kom fram till samma resultat och att 

det i sin tur leder till minskad ekonomisk tillväxt. Pellegrini och Gerlagh (2004) menar att 

investeringsnivån är lägre på grund av att korruption ökar osäkerheten för investeringsbeslut då mutor är 

oftast nödvändiga (Pellegrini & Gerlagh 2004, s. 438). Med mutor ökar transaktionskostnader då avtal 

görs i hemlighet och är därför legalt inte genomförbart i länder där korruption förekommer (Brempong 

2001, s. 187). Shahnazi och Gharagoz påpekar att politiska aktörer kan hindra konkurrensen på 

marknaden och göra det svårt för nyetablerade företag då det oftast krävs mutor. På så sätt leder det till 

att politiska aktörer skapar fler hinder på marknaden (Shahnazi & Gharagoz 2014, s. 28). Även 

monopolistisk ställning skapas genom korruption åt utvalda företag. Insamling av mutor sker lättare om 

det finns ett mindre antal företag på marknaden (Shleifer & Vishny 1992, s. 612). Politiska aktörer kan 

skapa marknadsrestriktioner på grund av rent-seeking (Shleifer & Vishny 1993, s. 

601).  Sammanfattningvis kan det sägas att källorna ovan pekar på att korruption minskar incitament att 

investera och på sätt investeringsnivån i ekonomier.  
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Figur 3.2: Indirekt effekt av korruption på tillväxt genom privata investeringar 

 

Statlig konsumtion och tillväxt 

Hög statlig konsumtion är skadlig för ekonomisk tillväxt. Statlig konsumtion är finansierad främst av 

skatter. Det innebär att högre statlig konsumtion leder till högre skatter, vilket minskar privata 

investeringar och privat konsumtion, som är av betydelse för tillväxten (Barro 1991, 1996). Även 

inkomstskillnader ökar inom ett land med högre statlig konsumtion, eftersom ökning av skatter påverkar 

fattiga mer än rika (Brempong 2001, s. 183). Statlig konsumtion kan öka på grund av rent-seeking inom 

den offentliga sektorn (Ades & Di Tella 1999, s. 983). Rent-seeking leder även till snedfördelning av 

resurser då större delar av resurser satsas inom sektorer som inte har direkt effekt på tillväxt. 

Statstjänstemän har större egen nytta av resurser som satsas inom till exempel försvarssektorn eller 

infrastruktur, än av resurser som investeras inom utbildning och vård (Sleifer & Vishny 1993, s. 614). 

Korruption och statlig konsumtion 

Tanzi och Davoodi (1997) påpekar att hög korruptionsnivå resulterar i högre statlig konsumtion, lägre 

statsinkomst, mindre reparation och underhåll av gamla investeringar samt lägre kvalité på infrastruktur. 

Nya offentliga investeringar prioriteras framför underhåll av gamla projekt (Tanzi & Davoodi 1997, s. 1-

3). Nya offentliga investeringar kan leda till privat vinning för inblandade individer. Större mutor kan 

krävas vilket ökar kostnaden för projektet, eller så kan projektet utföras för samma pris, men till sämre 

kvalité. Därför investerar korrumperade länder i projekt inom infrastruktur. I båda fallen minskar 

produktiviteten och även tillväxten. Även om Tanzi och Davoodi (1997) visar att offentliga 
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investeringar ökar i samband med hög korruption kunde de inte förkasta hypotesen att korruption 

minskar statsintäkter (de använder 1 % signifikansnivå.). Detta förklarar de med minskade skatteintäkter 

på grund av korrumperade institutioner som ger "förmåner" till företagen som utför projekten, vilket gör 

att de slipper eller betalar mindre skatt (Tanzi & Davoodi 1997). Korrupta statstjänstemän ökar statlig 

konsumtion på grund av rent-seeking och för att ta lägre mutor från flera marknadsaktörer. Med lägre 

mutor blir risken mindre för att bli fångad för korruptionshandlingar. Oavsett om mutorna är lägre eller 

högre, minskar statens intäkter även om statliga investeringar ökar (Gupta, Davoodi & Tiongson 2000, 

s. 7). Lägre statsintäkter reducerar tillväxttakten för att det finns mindre möjligheter att finansiera 

produktiva projekt. 

 

Till skillnad från Tanzi och Davoodi (1997) har Elliot (1997) hittat negativt samband mellan korruption 

och statlig konsumtion (Ellion 1997, se Hodge, Shankar, Rao & Duhs 2009, s. 10). Enligt Hodge, 

Shankar, Rao och Duhs (2009) rapporterar korrupta statstjänstemän inte all offentlig konsumtion. På det 

sättet minskar statlig konsumtion även om den egentligen ökar i samband med korruption. En annan 

förklaring är att statstjänstemän kan “stjäla” statliga resurser och överföra de till sina privata konton 

utomlands som hålls hemligt (Hodge, Shankar, Rao & Duhs 2009, s. 9-10). Shleifer och Vishny (1993) 

påpekade att möjligheter för insamling av mutor för korrumperade byråkrater från högt betalade och 

“hemliga” projekt är större än vid investeringar i utbildning och vård. Projekt som ofta investeras i är 

infrastruktur och försvarssektor som inte bidrar till tillväxt. Detta innebär snedfördelning av resurser 

(Shleifer & Vishny 1993, s. 612-615). Brempong (2001) har undersökt samband mellan korruption och 

tillväxt i Afrika och han påpekade att även resurser som går till utbildning och vård kan särfördelas då 

mer resurser går till hög- än låginkomsttagare. I Afrika skapas ”elit” skolor och bättre vård till relativt 

rik del av populationen och liten andel av resurser går till den fattiga delen av populationen (Brempong 

2001, s. 190).  
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Figur 3.3: Indirekt effekt av korruption på tillväxt genom statlig konsumtion 

 

Politisk instabilitet och tillväxt 

Enligt Barro och Lee (1993) hotar politisk instabilitet äganderättigheter vilket leder till mindre 

effektivitet av arbetskraften, som i sin tur leder till lägre tillväxttakt. Det finns även risk för ökade 

skatter och snedfördelning av offentliga resurser (Barro & Lee 1993, s. 8). Alesina och Perotti menar 

vidare att större grad av politisk instabilitet sänker investeringsincitament på grund av minskat 

förtroende för staten. Investerare behöver vara säkra att det inte finns risk för regeringsskiften som kan 

hota deras investering genom ändringar i regelverket (Alesina & Perotti 1993). Mindre andel av privata 

investeringar innebär minskad kapital ackumulering som sänker tillväxten. 

Korruption och politisk instabilitet   

Möjligheter för korruptionshandlingar skapas där politisk instabilitet förekommer (Ades & Di Tella 

1997, s. 507). Enligt Shleifer och Vishny (1993) kan korruption ses som en form av skatt. De menar att 

skillnaden är att skatter går till staten och nivån av skatten bestäms av oberoende institutioner, medan 

mutor går till korrumperade individer. Om ett land har diktatursliknande styrelse blir det svårt att skilja 

mellan skatt och mutor. Länder som lider av politisk instabilitet (till exempel länder som genomgår en 

förändringsperiod från diktatur till demokrati) har en högre korruptionsnivå och korruption är 

decentraliserad. Det innebär att utländska investerare behöver muta nästan alla institutioner för att få 

tillstånd, kredit och andra nödvändigheter för att kunna etablera sig. Det resulterar i mindre privata 
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investeringar i länder med decentraliserad korruption (Shleifer & Vishny 1993, s. 612). Leff (1964) 

anser att problemet med minskat förtroende kan lösas med hjälp av korruption. Genom mutor kan 

investerare försäkra sig att deras investering inte går förlorad på grund av exempelvis regeringsskiften. 

Korruption är kopplat till ett lands psykologiska och sociala struktur och därför är politiska skiften inte 

av större betydelse (Leff 1964, s. 11). Även Mauro (1995) påpekar att regeringen kan “skapa” politisk 

stabilitet och öka politisk effektivitet (åtminstone på kort sikt) genom korruptionshandlingar. Han påstår 

att korruption och politisk instabilitet är nära kopplade till varandra eftersom båda skapas av samma 

individer. Dock är han tveksam på vilket sätt politisk stabilitet, uppnådd genom korruption, kan påverka 

investeringar och tillväxt (Mauro 1995, s. 685-686). 
 

   
Figur 3.4: Indirekt effekt av korruption på tillväxt genom politisk instabilitet 

 

Humankapital och tillväxt  

I den teoretiska litteraturen har en hel del forskare studerat betydelsen av humankapital och tillväxt. En 

av dem är Barro. Enligt Barro (1996) skapas större nivå av humankapital genom utbildning. Länder med 

större initial humankapital har större tillväxttakt, oavsett nivån på fysisk kapital. Förklaringen är att 

fysisk kapital kan lätt byggas upp. Det finns en tendens för utländska investerare att investera i länder 

med hög nivå av humankapital. Det tar mer tid att öka humankapital än fysisk kapital. Högre nivå på 

humankapital leder till ökad produktivitet genom, bland annat, teknologiska innovationer. Det i sin tur 

ökar tillväxten snabbare än i länder med låg initial nivå av humankapital. Staten kan skapa möjligheter 
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för utveckling av humankapital genom reglering av finansiell marknad, reglering av internationell 

handel, uppbyggande av infrastruktur, ordna patentlagar och skydda äganderättigheter (Barro 1996, s. 2-

9). 

 

Korruption och humankapital 

Mo (2001) beskriver hur humankapital påverkas av korruption. Resultatet Mo kom fram till visar att 

korruption har en negativ och minskande indirekt effekt på humankapital. Han kom även fram att 9,7 % 

av minskningen av produktionen beror på minskningen av humankapital (Mo 2001). Enligt Murphy, 

Shleifer och Vishny (1993) minskar effektivitet inom forskning och utveckling i länder med hög 

korruptionsgrad på grund av rent-seeking. De påpekar vidare att rent-seeking i form av korruption 

minskar investeringar i humankapital, vilket leder till lägre tillväxttakt. Avkastning på produktion 

minskar då avkastningen förs över istället till den korrupta produktionen som har lägre effektivitet. 

Däremot skadar rent-seeking mer innovationer än vad den dämpar produktionen. Innovativa företag är i 

behov av statliga varor och tjänster som till exempel tillstånd, policy, patentskydd och andra. Därför blir 

de innovatiova företagen mer utsatta av korrupta politiker och rent-seeking (Murphy, Shleifer & Vishny 

1993, s. 409-410). Pecorino (1992) menade att rent-seeking minskar produktivitet av humankapital. Han 

påpekar att nyanställda lär oftast av de andra anställda och på så vis minskar produktivitet av 

arbetskraften ytterligare då arbetare fokuserar mer på rent-seeking än produktivitet. Det behöver inte 

betyda i det här fallet att rent-seeking är en illegal handling, men ibland används korruption, svarta 

marknader och andra illegala handlingar för att öka egen nytta genom lägre produktivitet, på bekostnad 

av samhället och tillväxten. (Pecorino 1992, s. 953). 
 

 
Figur 3.5: Indirekt effekt av korruption på tillväxt genom humankapital 
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Handelsöppenhet och tillväxt 

Handelsöppenhet innebär att landets egen produktivitet ökar, investeringsgraden ökar (landets 

kapitalstock ökar), antal innovationer blir större och teknologisk överföring sker mellan länder, vilket 

främjar tillväxten (Rivera-Batiz 2001, s. 17). Redan på 1800 talet har David Ricardo påpekat att länder 

kan tjäna på handel med omvärlden genom användning av komparativa fördelar. Han påpekade att 

länderna borde fokusera sin produktion på områden som de är bäst på att producera och sedan utbyta 

varor och tjänster med andra länder (Ricardo, se Dowrick 1994, s. 8). 
 

Andra forskare har fört denna diskussion vidare och kom fram till att ekonomisk integration mellan 

länder skulle öka produktivitet genom utbyte av kunskap vilket skulle öka den allmänna 

humankapitalsstocken samt förbättra teknologisk utveckling. Även utbyte av arbetskraft och 

kapitalöverföring mellan länder skulle bidra till tillväxten (Dowrick 1994, s. 18). Utan importkvoter, 

licenser för export/import och andra handelshinder skulle entreprenörer fokusera på teknologisk 

utveckling och andra förbättringar som skulle ge de fördelar gentemot konkurrenter. Handelshinder 

skapar initiativ till rent-seeking och minskar incitament till innovationer då det blir mer lönsamt att 

favorisera marknadsaktörer som betalar mest (Kreuger 1974, s. 291-301). 

Korruption och handelsöppenhet  

Enligt Rivera-Batiz (2001) påverkas öppenhet till internationell handel av nivån på korruption. Även 

effekten av handelsöppenhet på tillväxt beror bland annat på korruptionsnivån. I ett land med hög grad 

av korruption, samt hög grad av handelsöppenhet, väljer investerare att flytta sin verksamhet utomlands 

på grund av att det kan ge en högre avkastning på kapital i länder med mindre korruption. Detta betyder 

att hög korruption och hög handelsöppenhet i ett land leder till lägre investeringsgrad, mindre 

innovationer, men även mindre arbetskraft (Rivera-Batiz 2001, s. 17-19). Ades och Di Tella (1997) 

menar att korruption förekommer mer i länder som har en stängd ekonomisk marknad. Det vill säga att 

marknaden styrs av få företag, eller att inhemska företag är skyddade från utländska företag genom för 

höga kostnader för inträde på marknaden. Enligt Ades och Di Tella (1997) är protektionistiska 

regleringar skapade för att skydda den inhemska marknaden vilket främjar korruption. Statstjänstemän 

kan genom lagar och regleringar skapa monopolistisk ställning för ett företag genom att inte låta andra 

konkurrenter komma in på marknaden. Det handlar om både protektionism av inhemsk marknad eller 

favorisering av utländska företag. Det är lättare att samla mutor från monopolistiska företag. Detta 

hämmar privata investeringar då många företag inte får inträde på marknaden (Ades & Di Tella 1997, s. 

512). Som lösning för problemet påpekar Ades och Di Tella (1997) att sänkta inträdesbarriärer, sänker 
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korruptionsnivån. Det leder till större konkurrens bland marknadsaktörer. Deras åsikt är att 

marknadsöppenhet gentemot utländska investerare är av betydelse för alla länder, men särskilt viktigt 

för länder med mindre utvecklat rättsystem. En öppen ekonomi innebär ökad marknadskonkurrens 

(bland inhemska och utländska investerare) och det kan ersätta en del av rättssystemets roll. Detta 

kommer att resultera i mindre korruption och mer investeringar (Ades & Di Tella 1997, s. 513-514). 

 
 
Figur 3.6: Indirekt effekt av korruption på tillväxt genom handelsöppenhet 

 
 
  

Korruption	  
•  Lägre	  
kapitalstock	  

•  Skapar	  monopol	  
• Dyrare	  inträde	  
på	  marknaden	  

• Osv.	  

Öppenhet	  
•  Större	  
konkurrens	  

• Utbyte	  av	  
kunskap	  och	  
kapital	  

• Ökad	  
produktivitet	  

• Osv.	  

Tillväxt	  
• Hög	  korruption	  -‐	  

mindre	  
öppenhet	  -‐	  lägre	  

tillväxt	  



 
 
 
 

22 

4. Empirisk analys 

I avsnittet behandlas vald regressionsmodell som sedan följs av en detaljerad beskrivning av valda 

variabler som finns med i regressionsmodellen. Efter det ges en detaljerad förklaring av uträkningen av 

den indirekta och totala effekten av korruption på tillväxten som finns i avsnitt 4.3 . Slutligen 

presenteras analys av resultatet. 

4.1. Regressionsmodell 

Regressionsmodellen innefattar tvärsnittsdata för att ta reda på hur korruption påverkar tillväxt mellan 

länder och variabler som valts till undersökningen. Regressionsanalys baseras på data från 102 länder. 

Regressionsmodellen ser ut enligt följande:  

 

!"#!"##$ä!"  !=!!+!!!"#!   + !!LN!"#!"#$#%&  !  +!!Ö!!! + !!!"#!+!!!"#".!"#$!+!!!"!+!!!"#$%&! 

+!!POP + !! 

 

Regressionsmodellen ovan är den slutgiltiga som undersökningen är baserad på och finns i tabell 4.2, 

modell M7. Från M7 kommer resultatet angående den direkta effekten av korruption på tillväxt samt 

överföringskanalernas påverkan på tillväxt.  

 

Flera forskare har påpekat att lite korruption kan främja tillväxten på lång sikt, men att större grad av 

korruption sänker tillväxttakten (Hodge, Shankar, Rao & Duhs 2009, s. 4). Därför valde författarna i 

denna undersökning att inkludera en till regression som innehåller en kvadratisk korruptionsterm för att 

testa möjligt inverterat U-format samband mellan korruption och tillväxt. Eftersom resultatet visade ett 

mer linjärt än ett inverterat U-format samband mellan korruption och tillväxt finns denna regression och 

resultat i Appendix 2. 
 

4.2 Val av variabler i undersökningen 

Variablerna som har valts ligger till grund från den teoretiska litteraturen och hur de har använts i 

tidigare forskning. Beroende variabeln är förändring av real BNP per capita. Oberoende variabler är 

korruptionsindex (CPI), initial real BNP per capita (BNP initial), handelsöppenhet (ÖPP), humankapital 

(UTB), statlig konsumtion (STAT KONS), privata investeringar (IY), politisk instabilitet (INSTAB) 
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samt förändring i populationstillväxt (POP). Variablerna för real BNP per capita, initial real BNP per 

capita, handelsöppenhet, privata investeringar, statliga utgifter och populationstillväxt är hämtade från 

World Development Indicators (WDI). Korruption är hämtat från Transparency International (CPI), 

politisk instabilitet från Worldwide Governance Indicators (WGI) och humankapital från UNESCO. 

 

4.2.1. Beroende variabel 

BNP - tillväxt 

I regressionsanalysen används förändring i real BNP per capita som mått på tillväxt. Utvecklingen av 

real BNP per capita beräknas genom ett genomsnittligt värde i procent för åren 2004-2014. Anledningen 

till varför undersökningen bygger på genomsnittligt värde för flera år är för att tidigare forskning gör 

denna typ av kalkylering (Mauro 1995; Mo 2001). Måttet används även för att undvika missvisande data 

då det kan hända att ett valt år har varit avvikande och påverkar BNP per capita negativt/positivt i ett 

land då möjliga exogena chocker kan uppstå. 

4.2.2. Oberoende variabler 

Initial real BNP per capita 

Initial BNP per capita är år 2004 och används för att ta hänsyn till konvergensteorin. Enligt 

konvergensteorin leder lägre initial BNP till snabbare tillväxt och tvärtom, att en högre initial BNP 

resulterar till en långsammare tillväxt i en ekonomi. Mått på variabeln används genom att ta logaritmen 

av real BNP (Barro 1996, s. 14-15; Pellegrini & Gerlagh 2004, s. 432). Logaritm används för att lättare 

läsa av resultatet från regressionen. Författarna i den här undersökningen är intresserade i hur tillväxten 

påverkas av en procentuell ökning av initial BNP per capita, istället av en ökning i dollar av BNP per 

capita. Förväntat tecken på koefficienten är negativ i och med att relationen mellan initial BNP och 

ekonomisk tillväxt är negativt (Barro 1991, s. 407). 
 
 

Korruption 

I undersökningen används definitionen från Transparency International, “missbruk av anförtrodd makt 

för privat vinning” (Transparency International 2015). Korruption är relativt svårt att mäta eftersom den 

innebär olagliga handlingar som hålls hemliga. Det finns flera olika index av korruption, till exempel 

World Competitiveness Report (WCR), Impulse, Business International corruption index (BI) samt 

Corruption Perception Index (CPI). Fördelen med användningen av index för korruption är att den 
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representerar uppfattad korruptionsnivå i ett land av marknadsaktörer vilket kan vara viktigare än 

verklig nivå av korruption (vilket är också omöjligt att mäta) (Ades & Di Tella 1997, s. 498). Alla index 

har sina för- och nackdelar, men större skillnad i resultat beroende av använt index kunde inte styrkas i 

tidigare forskning som denna undersökning omfattar. 

 

Mått på korruption som används i denna undersökning är CPI (Corruption Perception Index) för period 

2008-2010. Måttet har valts då den används bland tidigare forskning. CPI är först presenterad av 

Transparency International år 1995 och är en kombination från världskända resurser om hur stor 

uppfattning om korruption det finns inom ett lands offentliga sektor. Resurser Transparency 

International samlar data ifrån är World Bank, World Justice Project, African Development Bank med 

mera. Data från CPI finns för över 170 länder och presenterades på en skala från 0 till 10 fram till och 

med år 2011. Från och med 2012 använder Transparancy International en skala från 0 till 100 där 0 ger 

högst uppfattad korruptionsnivå och 100 (10 fram till och med 2011), minst uppfattad korruption inom 

offentlig sektor (Saisana & Saltelli 2012, s. 8-10).  

 

Enligt Andersson och Heywood (2009) har CPI även svagheter. Den mäter inte den riktiga korruptionen 

utan mäter experternas uppfattade nivå av korruption. Eftersom korruption är olaglig handling existerar 

inte fullständigt data för korruption. Ett annat problem är att CPI är en kombination av data från olika 

källor som använder olika mått och som har olika uppfattningar om korruption (Andersson & Heywood 

2009, s. 754). Vidare är personer som utför korrumperade handlingar i något annat land och inte i sitt 

hemland inte inräknade i CPI (Husted 1999, s. 347). Mauro (1995) och Tanzi och Davoodi (1997) 

beräknade genomsnittlig korruptionsindex, därför används ett genomsnitt på korruptionsindex i den här 

undersökningen för år 2008-2010. Korruptionsskalan är omgjord från korruptionsindexet från 0= hög 

korruption till 10=ingen korruption, som nu är 0=ingen korruption, 10=hög korruption. Det innebär att 

när CPI ökar, korruptionsnivå ökar och BNP tillväxt per capita ökar/minskar. Variabeln för korruption 

förväntas vara negativ.  

 

Handelsöppenhet 

För att mäta öppenhet för handel i en ekonomi tas summan av import och export av varor och tjänster 

som en andel av BNP och avser perioden 2004-2013. Öppenhet förväntas påverka BNP-tillväxten 

positivt i ett land i och med att faktorer, såsom ett lands egen produktivitet ökar (Rivera-Batiz 2001, s. 

17). Dock förväntas korruption påverka handelsöppenhet negativt. 
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Humankapital 

En proxy har valts som mått på humankapital för period 2004-2013. Den benämns som ”Gross 

enrolment ratio, secondary, both sexes %. Secondary schooling” (The World Bank 2015). Variabeln 

används av Levine och Renelt (1992) och Barro (1991) och därför används den i denna studie. 

Humankapital förväntas påverka BNP-tillväxten positivt (Mauro 1995). Dock förväntas att korruptionen 

minskar nivån på humankapital i ett land. Indirekt effekt av korruption på tillväxt genom humankapital 

förväntas vara negativ.  

 

Privata investeringar 

“Gross Fixed Capital Formation” används som proxy för variabeln privata investeringar (Halu 2015, s. 

12). Data för variabeln avser perioden 2004-2013. Den består av utgifter för markanläggningar material 

för byggande av bland annat vägar, sjukhus och skolor. Privata investeringar förväntas påverka BNP-

tillväxten positivt, men att privata investeringar påverkas negativt av korruption. 
 

Statlig konsumtion 

Variabeln statlig konsumtion benämns “General government final consumption expenditure” (% i BNP)  

(The World Bank 2015). Den används av Mauro (1998) och i den här studien. Data för variabeln avser 

perioden 2004-2013 och mäter bland annat utgifter av tjänster och varor gjorda av regeringen och 

kompensation för anställda. Statlig konsumtion förväntas påverka BNP-tillväxten negativt, men 

korruptionens påverkan på statlig konsumtion är oklar. Indirekt påverkan av korruption på tillväxten 

genom statlig konsumtion förväntas vara negativt, men på grund av oklarheten om korruptionens 

påverkan på statlig konsumtion så blir indirekt effekt av korruption genom denna överföringskanal 

också oklar. 
 

Populationstillväxt 

Variabeln populationstillväxt mäter förändring av den totala populationen i en ekonomi. Data för 

variabeln avser perioden 2004-2014. Populationstillväxt förväntas påverka BNP-tillväxten negativt. När 

populationen ökar leder det till att tillgängligheten på fysisk kapital (material för produktion) är svårare 

att tillföra. Det minskar anställdas produktivitet (Mankiw, Romer & Weil 1990, s. 14).     

 

Politisk stabilitet 

Variabeln för politisk instabilitet benämns ”Political Stability and Absence of Violence/Terrorism” 

(Kaufman & Kraay 2015). Variabeln innebär uppfattning om att regeringsskifte kan inträffa genom icke 
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folkomröstning, vilket innebär handlingar såsom revolutioner, revolter, kupper och terrorism 

(Kaufmann, Kraay & Mastruzzi 2011, s. 223). Skalan över politisk stabilitet är omvandlad från 

stabilitetsindexet, från 0= instabilt till 100=stabilt och visar därför, 0=stabilt till 10= instabilt. Det 

förväntas ett negativt samband mellan politisk instabilitet och tillväxt. Dock är korruptions påverkan på 

politisk instabilitet oklar och samtidigt blir även den indirekta effekten av korruption på tillväxt genom 

politisk instabilitet oklar. 

I tabell 4.1. ges en översikt över valda variabler, det vill säga en beskrivning av dem, variablernas mått 

och källor. Även förväntat tecken visas nedan. 
 
 

  
Tabell 4.1 - Översikt över variablerna och förväntat tecken av variablerna 
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4.3. Estimering av direkt, indirekt effekt och total effekt 

!"##$ä!" = !(!" !"# )    

Ekvation 1: Förenklad funktion av tillväxt 

 
Ekvation 1 visar en förenklad avspegling av hur tillväxt påverkas av överföringskanaler (TV) som i sin 

tur påverkas av korruption (CPI). Analys av den totala effekten av korruption på tillväxt kan fås fram 

genom följande formel: 
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Ekvation 2: Total effekt av korruption på tillväxt 

 

Ekvation 2 är hämtad från Mo (2001) och visar att total effekt av korruption beror av direkt effekt av 

korruption på tillväxt genom att göra regression med alla överföringskanaler och andra oberoende 

variabler. Den direkta effekten av korruption på tillväxt är koefficienten framför korruptionsindexet. 

Från samma regression får man fram påverkan av överföringskanalerna på tillväxt vilka är koefficienter 

framför överföringskanalerna (finns förklarat i avsnitt 4.1). Att räkna ut den indirekta effekten av 

korruption på tillväxt multipliceras överföringskanalernas påverkan på tillväxt (visas i tabell 4.4, första 

kolumn) med korruptionens påverkan på överföringskanalerna (visas i tabell 4.4, andra kolumn). 

Summan av den direkta och de indirekta effekterna ger total effekt av korruption på tillväxt (visas i 

tabell 4.4, tredje kolumn). 

 

Den här undersökningen följer Mo (2001) för att räkna ut korruptionens påverkan på överföringskanaler 

genom att göra en varsin regression för varje överföringskanal. Detta innebär att privata investeringar, 

politisk instabilitet, öppenhet, statliga utgifter och humankapital sätts som beroende variabler. 

Oberoende variabler är populationstillväxt (proxy för tillväxt av arbetskraft), logaritm av initial BNP per 

capita (för att kontrollera för konvergensteorin) och korruptionsindex. Koefficienterna framför CPI visar 

korruptionens påverkan på överföringskanalerna. Skillnaden från författarens studie är uteslutning av 

demokratiindex. Anledningen till varför variabeln inte används i den här studien är för att Mo finner att 

demokratigraden, räknat med hjälp av Gastil index, empiriskt inte påverkar tillväxten. En till orsak 

varför demokratiindex utesluts från undersökningen är för att den har hög multikollinearitet med andra 
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oberoende variabler1 och kan snedvrida resultatet (skapa bias). Även Barro (1996) påpekade att politisk 

instabilitet och korruption blir insignifikanta om ”rule of law” inkluderas i regressionen på grund av hög 

multikollinearitet. ”Rule of law” är en del av Gastil index som Mo använder och på grund av alla redan 

nämnda orsaker valdes demokrati (Gastil) index att uteslutas. Mo (2001) estimerade direkt effekt av 

korruption på tillväxt med två statistiska metoder, 2SLS och OLS utifrån ekvation 2 (sida 27). 

Författaren kom fram till liknande slutsatser mellan OLS och 2SLS. Dock visades att med 2SLS blev 

resultaten mindre signifikanta i jämförelse med OLS. Därför valde vi att inte använda 2SLS. 

4.4 Resultat 

I studien används sammanlagt 12 modeller och visas i tabell 4.2 och 4.3. Modeller med benämning ”M” 

finns i tabell 4.2. Samtliga M-modeller har förändring i real BNP per capita som beroende variabel. 

Genom M-modeller analyseras korruptionens direkta påverkan på tillväxt, men även 

överföringskanalernas påverkan på tillväxt. Modeller med benämning ”F” finns i tabell 4.3. F-modeller 

har överföringskanaler som beroende variabler. Genom F-modeller analyseras hur korruption påverkar 

varje överföringskanal för sig. 

 

Modell M1 (tabell 4.2) visar den totala effekten av korruption på tillväxt då överföringskanalerna inte är 

inkluderande i regressionen. Den totala effekten har även räknats ut manuellt med hjälp av ekvation 2 

och visas i tabell 4.4. Resultat blev exakt samma. En enhetsökning av korruption på skalan 0 till 10 

resulterar i 0,086 % minskning i tillväxt. Modell M 7 (tabell 4.2) visar att korruption direkt påverkar 

tillväxten negativt då en enhetsökning av korruption minskar tillväxttakten med 0,28 %. Den direkta 

effekten är signifikant på 10 % nivån. Kolumn M7 visar även överföringskanalernas påverkan på 

tillväxten vilka är av betydelse för estimering av indirekta effekter av korruption på tillväxt som finns i 

tabell 4.4. I M 7 är samtliga variabler signifikanta på åtminstone 10 % nivå, förutom politisk instabilitet 

och öppenhet. Politisk instabilitet påverkar tillväxten positivt, men man ska ta i beaktande att den är 

insignifikant. 

 

Modeller M2 till och med M6 följer Mos forskning, från år 2001, för att se hur den direkta effekten av 

korruption på tillväxten ändras då överföringskanalerna tas med i regressionen. Däremot har magnituden 

av överföringskanalernas påverkan på tillväxt inte räknats ut en i taget (från M2 till M6) eftersom detta 

                                                
1 CPI, ln initial BNP, politisk instabilitet. Korrelation ca 0,8. 
2 Indirekt effekt av korruption på tillväxt genom humankapital delat med total negativ effekt av korruption på tillväxt visar att 
1 % av korruptionens totala negativa effekt på tillväxt sker genom humankapital (estimering utifrån tabell 4.4). 
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hade skapat ”omitted variable bias” (Mo 2001, s. 75). Överföringskanalernas påverkan på tillväxt är 

tagna från modell M7 då alla överföringskanaler inkluderas i regressionen. Även korruptionens 

indirekta påverkan på tillväxt genom överföringskanalerna har räknats ut enligt ekvation 2 med alla 

överföringskanaler inkluderade för att undvika bias. 

 
Tabell 4.2 - Regressioner med tillväxt som beroende variabel 

Regressioner är gjorda på 102 länder. *, **, *** visar signifikans nivå på 10 %, 5 % respektive 1 % nivå.  
1∆POP står för förändring av populationstillväxt. 

 



 
 
 
 

30 

Nedan i tabell 4.3, F1 till och med F5 presenterar korruptionens påverkan på överföringskanaler. Som 

tidigare nämnt, användes alla överföringskanaler som beroende variabler för att hitta vilken och hur stor 

effekt korruption har på överföringskanalerna. Korruptionens påverkan på statlig konsumtion och 

politisk instabilitet är signifikant. F4 och F5 visar att en enhetsökning av korruption resulterar i 1,384 % 

lägre statlig konsumtion och 1,081 enheter högre politisk instabilitet (observera att politisk instabilitet är 

graderad på en skala 0 till 10). Korruptionens påverkan på privata investeringar, humankapital och 

handelsöppenhet är insignifikanta och deras magnitud ska tas med försiktighet. En enhetsökning av 

korruption resulterar i 0,468 % lägre privata investeringar, 0,203 % lägre utbildningsnivå och 2,11 % 

mindre öppenhet. Anledningen till insignifikans på de tre sistnämnda variablerna kan vara att 

variablerna påverkas även av andra faktorer. Som sagt, denna studie följer Mo (2001) och hans val av 

oberoende variabler, men författarna av denna studie menar att insignifikanta resultat kan bero på val av 

oberoende variabler i tabell 4.3. 

 
Tabell 4.3 - Korruptionens påverkan på överföringskanaler 

 Alla regressioner är gjorda på 102 länder. *, **, *** visar signifikans nivå på 10 %, 5 % respektive 1 % nivå.  

 

Direkt effekt av korruption på tillväxten (-0,28) är högre än den totala påverkan (-0,0856) utifrån tabell 

4.4 och där visas att korruption har även positiv indirekt påverkan på tillväxt genom statlig konsumtion 

och politisk instabilitet. Indirekt effekt är uträknad genom multiplikation mellan korruptions påverkan 

på överföringskanaler och överföringskanalernas påverkan på tillväxt enligt ekvation 2. 
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En enhetsökning av korruption resulterar i ökning av tillväxt med 0,085 % och 0,161 % genom politisk 

instabilitet respektive statlig konsumtion. Detta innebär 0,246 % total positiv effekt av korruption på 

tillväxt. En ökning på korruptionsskala innebär en total negativ effekt på tillväxttakten med 0,332 % 

som sker via privata investeringar 0,04 %, humankapital 0,003 %, öppenhet 0,009 % samt direkt negativ 

effekt av korruption 0,28 %. Det är viktigt att påpeka att signifikansen av den indirekta samt totala 

effekten inte kan framställas eftersom effekterna är uträknade genom ekvation 2. 

 

 

 Effekt av 

överföringskanal 

på tillväxt1 

Effekt av 

korruption på 

överföringskanal2 

Effekt av 

korruption på 

tillväxt3 

Statlig konsumtion - 0,116221 *** - 1,38449 *** 0,1609068 a) 

Investeringar	   0,0854028 *** - 0,468081 - 0,0399475 a) 

Humankapital	   0,016329 *** - 0,203362 - 0,0033207 a) 

Politisk instabilitet 0,078971 1,08185 *** 0,0854348 a) 

Öppenhet för 

handel 
0,004099 - 2,10993 - 0,0086486 a) 

Korruption (direkt 

effekt) 

  
- 0,280017 * 

Total negativ 

effekt 

  
- 0,3319617 

Total positiv effekt   0,2463416 

Total netto effekt   - 0,08562 

Tabell 4.4 - Alla effekter av korruption på tillväxt 
a) visar korruptions indirekta effekt på tillväxt genom överföringskanaler.  

*, ** och *** står för signifikansnivå för 10 %, 5 % och 1 %.  
1Kolumn 1 visar effekter av överföringskanaler på tillväxt och är tagna från tabell 4.2, modell M7.  
2 Kolumn 2 visar koefficienter av CPI då överföringskanaler är tagna som beroende variabler (finns i tabell 4.3).  
3Kolumn 3 fås fram genom att multiplicera 1:a och 2:a kolumnen enligt ekvation 2. 

  

Totala effekter av korruption på tillväxt 

Indirekt effekt av korruption på tillväxt genom 
överföringskanaler 

Direkt effekt av korruption på tillväxt 
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4.5. Analys av resultatet   

Det påpekades tidigare att det pågår en debatt mellan tidigare forskning ifall det finns en direkt effekt av 

korruption på tillväxt eller om all påverkan sker indirekt. De flesta gör ingen tydlig skillnad mellan 

direkt och indirekt effekt. Även de som har kommit fram till negativ direkt samband mellan korruption 

och tillväxt, kunde inte styrka signifikansen när alla överföringskanaler inkluderas i regressionen. Den 

här undersökningen på 102 länder har kommit fram till att korruption har en signifikant negativ direkt 

effekt på tillväxt även med alla överföringskanaler inkluderade (tabell 4.2 och 4.4). Korruption fungerar 

som “sand i maskineriet” och direkt skadar tillväxten genom lägre produktivitet, snedfördelning av 

resurser och lägre kvalité av resurser (Murphy, Shleifer & Vishny 1993; Tanzi & Davoodi 1997; Gupta, 

Davoodi & Tiongson 2000). Exakt på vilket sätt korruption direkt skadar tillväxttakten ligger utanför 

ramen för undersökningen. 

 
Den viktigaste överföringskanalen genom vilken korruption påverkar tillväxten negativt är privata 

investeringar. Andra viktigaste överföringskanalen är handelsöppenhet, men tolkning av den ska tas med 

försiktighet då korruptionens påverkan på handelsöppenhet och även handelsöppenhetens påverkan på 

tillväxt är insignifikanta. Privata investeringar står för 12 %, medan handelsöppenhet står för 2,6 % av 

den totala negativa effekten. Estimeringar på 12 % och 2,6 % visar andelen av den indirekta påverkan 

korruption har genom investeringar, respektive handelsöppenhet, av den totala negativa effekten som 

korruption har på tillväxt (tabell 4.4). Resultaten är i linje med Pellergrinis och Gerlaghs (2004) slutsats, 

det vill säga att dessa är de viktigaste överföringskanalerna. Högre grad av korruption i många fall 

skapar monopolistisk ställning åt ett litet antal företag och hämmar privata investeringar då företag inte 

får etablera sig på marknaden (Tanzi & Davoodi 1997). Handelsöppenhet har teoretiskt stöd, även om 

den är insignifikant i den här studien. Enligt Rivera-Batiz (2001) har handelsöppenhet betydelse för 

ekonomisk tillväxt som minskar i samband med hög korruption. Teknologiska innovationer och utbyte 

av kunskap samt kapital är mindre i ett stängt samhälle (Rivera-Batiz 2001). 
 

Humankapital står för 1%2 av den totala negativa påverkan av korruption på tillväxt. Mo (2001) och 

Pellegrini och Gerlagh (2004) kom fram till att humankapital är en överföringskanal som har minst 

betydelse. Dreher och Herzfeld (2005) kunde inte styrka humankapitalets betydelse som 

överföringskanal vilket inte stämmer överens med den teoretiska delen, då humankapital är en drivkraft 

för tillväxt enligt Ehrlich & Lui (1992, s. 272). Även Brempong (2001) påpekade att korruption kan 

                                                
2 Indirekt effekt av korruption på tillväxt genom humankapital delat med total negativ effekt av korruption på tillväxt visar att 
1 % av korruptionens totala negativa effekt på tillväxt sker genom humankapital (estimering utifrån tabell 4.4). 
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missgynna större delen av populationen genom att skapa företräde till utbildning åt bara en viss del av 

populationen. Det är viktigt att påpeka att vi inte analyserar kvalité av humankapital. Det är möjligt att 

korruption påverkar en liten andel av populationen som har utbildning, men att kvaliteten och 

produktivitet av humankapitalet påverkas i högre grad av korruption (Pecorino 1992). 

 

Statlig konsumtion står för den största delen av positiv påverkan av korruption på tillväxten vilket visas i 

tabell 4.4 (kolumn 3). Statlig konsumtion påverkar tillväxten signifikant negativt, men korruption visar 

en signifikant minskning av statlig konsumtion (tabell 4.4, kolumn 1 och 2). Detta betyder att en 

enhetsökning av korruption resulterar i 0,161 % ökning av tillväxttakten genom statlig konsumtion 

(tabell 4.4, kolumn 3). Resultatet överensstämmer med tidigare forskning som har undersökt samma 

överföringskanal. Tanzi och Davoodi (1997) påstod att korruption ökar statlig konsumtion som 

samtidigt hämmar privata investeringar samt minskar kvalité på utbildning, vård och infrastruktur 

genom snedfördelning av statliga resurser. Även de kunde inte styrka påståendet och fick insignifikanta 

resultat. Detta kan förklaras genom att stor del av resurser som spenderas redovisas inte som påpekades 

av Hodge, Shankar, Rao och Duhs (2009). På det sättet minskar korruption statlig konsumtion utifrån 

datasetet som användes, men det är viktigt att påminna att korruptionsindex mäter uppfattat korruption 

och att den presenterar en illegal handling som inte syns alltid. Även om korruption i det här fallet har 

positiv effekt på tillväxt borde resultatet tas med försiktighet då utifrån behandlad teori korruption ökar 

statlig konsumtion och minskar statsinkomst, men detta visas inte utifrån datan som användes i den här 

studien. 

 

Politisk instabilitet är en till överföringskanal genom vilken korruption har positiv indirekt effekt på 

tillväxt. Författarna i den här undersökningen tar effekten med ytterst försiktighet då politisk instabilitet 

inte har signifikant påverkan på tillväxten. Variabeln har även en stor korrelation (0,8) med 

korruptionsindexet, vilket visas i tabell 6.1 i appendix 1. Den används för att VIF testet visade ett värde 

på 3,491, vilket anses av författarna i denna undersökning att politisk instabilitet inte har problem med 

multikollinearitet. Variablen används även för att Mo (2001) visade att politisk instabilitet står för cirka 

hälften av den indirekta negativa effekten av korruption på tillväxt. Även om vissa forskare som Leff 

(1964) påstod att korruption kan fungera som en institution som underlättar och ökar möjligheterna för 

investeringar till och med under kriser (till exempel politisk instabilitet eller dåligt fungerade byråkrati) 

så vill vi vara uppmärksamma och tolka resultatet med försiktighet. 
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Initial BNP per capita är signifikant på 1 % och har ett förväntat negativt tecken i alla 

regressionsmodeller i tabell 4.2. Resultatet stödjer konvergensteorin. Det innebär att länder med lägre 

initial BNP per capita leder till snabbare tillväxt och tvärtom, att en högre initial BNP resulterar till en 

långsammare tillväxt i en ekonomi (Barro 1991). Även populationstillväxt är signifikant på 1 % och har 

ett förväntat negativt tecken i alla regressionsmodeller i tabell 4.2. Resultatet överensstämmer således 

med Mankiw, Romer och Weil (1990). De påpekade att snabb populationstillväxt minskar produktivitet 

per capita då humankapital och fysiskt kapital klarar inte av att öka i samma takt. Således minskar 

tillväxt per capita. 

 

4.5.1 Multikollinearitet 
 

I appendix 1 finns en korrelationsmatris (tabell 6.1) som visar korrelationen mellan använda oberoende 

variabler i den slutgiltiga regressionen (M7). Enligt Studenmund (2014) är korrelation högre än 0,8 ett 

problem. Från tabell 6.1 syns att korruption och real initial BNP per capita är högt korrelerade med 

varandra (0,86). Även korruption och politisk instabilitet visar hög korrelation på 0,8. För att undersöka 

problemet vidare används ett Variation Inflation Factor (VIF) test som finns i tabell 4.5. Det råder 

oenigheter bland forskare hur högt värdet på VIF testet får vara för att anses som problem 

med multikollinearitet. Vissa tycker att 5 är gränsvärdet, medan andra tillämpar ett högre värde som 

gräns (Studenmund 2014). Nedan i tabell 4.5, korruption och real initial BNP per capita visar ett värde 

på 6,756 respektive 6,398. Det betyder att det kan förekomma problem med multikollinearitet och ökad 

varians av koefficienter. Alla variabler är signifikanta i regressionsanalysen (M7) förutom politisk 

instabilitet och handelsöppenhet. Resultaten visade även förväntade tecken på de signifikanta 

variablerna. Vi kom därför fram till att det inte förekommer några större problem med multikollinearitet. 

Dock borde magnituden av variabler tas med försiktighet. 
 
 

Variabel CPI UTB IY ÖPP POP LN_IniBNP INSTAB Stat.Kons 

VIF 6,756 3,507 1,067 1,291 2,490 6,398 3,491 1,481 

Tabell 4.5 - Variation inflation faktor test (för regression M7) 

VIF värde högre än 10 innebär problem med multikollinearitet, enligt statistiska programmet Gretl.  
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5. Slutsatser 

Den här studien har undersökt sambandet mellan korruption och tillväxt. Syftet var att analysera om det 

finns en direkt effekt av korruption på tillväxt och att undersöka vilka indirekta effekter korruption har 

på tillväxten genom följande överföringskanaler: privata investeringar, handelsöppenhet, humankapital, 

politisk instabilitet och statlig konsumtion. Utifrån ett urval på 102 länder och regressionsanalys 

konstateras det att korruption är skadlig för tillväxten, vilket ligger i linje med tidigare forskning som 

behandlades i kapitel 2. Däremot har denna undersökning gjort en tydlig skillnad mellan direkt och 

indirekt effekt av korruption på tillväxt. Resultat visar att det finns en signifikant negativ direkt 

påverkan av korruption på tillväxt. De viktigaste överföringskanalerna genom vilka korruption påverkar 

tillväxten negativt är privata investeringar och handelsöppenhet. Humankapital står för 1 % av den totala 

negativa effekten korruption har på tillväxt. Denna undersökning visar även att korruption har positiva 

indirekta effekter på tillväxt genom statlig konsumtion och politisk instabilitet. Författarna i denna 

studie är försiktiga med tolkningen av dessa resultat då politisk instabilitets påverkan på tillväxt är 

insignifikant. Negativ påverkan av korruption på statlig konsumtion kan bero på att korruptionsindexet 

som använts är uppfattad korruption och inte den riktiga nivån som påpekades av Hodge, Shankar, Rao 

och Duhs (2009). De påpekade även att korruptionshandlingar inte syns alltid då statliga resurser stjäls 

och inte rapporteras. 

 

Oavsett de positiva indirekta effekter korruption har på tillväxt genom statlig konsumtion och politisk 

instabilitet är den totala påverkan av korruption på tillväxt negativ. En enhetsökning på korruptionsskala 

resulterar i 0,085 % lägre tillväxttakt. 

 

Författarna i denna studie vill påpeka att kausalitet och endogenitet av oberoende variabler ligger 

utanför ramen för denna undersökning. Detta kan studeras vidare för att se om korruption påverkar 

politisk instabilitet, eller skapar politisk instabilitet initiativ till korruptionshandlingar. Även interaktion 

mellan korruption och privata investeringar skulle vara intressanta för vidare forskning för att analysera 

om korruption minskar investeringar, eller minskar den positiva effekten av investeringar på tillväxten. 

Undersökningsförfattarnas val av oberoende variabler kommer från beskrivna teorier i avsnitt 3 och 

tidigare forskning, men kan inte utesluta möjlighet för flera andra oberoende variabler som skulle vara 

viktiga för samma typ av undersökning. Det skulle vara intressant att undersöka korruptionens indirekta 

effekt på tillväxten genom till exempel inflation, som påpekades av Dridi (2013). 
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Appendix 1 

 

 

 

 

Tabell 6.1 - Korrelationsmatris och beskrivande statistik 

 Snitt innebär genomsnittligt värde och SA står för standard avvikelse. Anledning för att utesluta CPIny 

från korrelationsmatrisen är på grund av korrelation 1 med CPI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 CPI2 CPIny2 ÖPP CPI IniBNP UTB ST.KONS IY INSTAB POP 

CPI2 1          

CPIny2 -0,497 1         

ÖPP -0,191 -0,019 1        

CPI 0,980 -0,660 -0,161 1       

IniBNP -0,796 0,757 0,061 -0,863 1      

UTB -0,669 0,313 0,229 -0,651 0,591 1     

ST.KONS -0,509 0,312 0,310 -0,512 0,483 0,352 1    

IY 0,025 -0,109 0,133 0,047 -0,100 -0,047 0,096 1   

INSTAB 0,806 -0,461 -0,334 0,803 -0,663 -0,539 -0,479 -0,059 1  

POP 0,511 -0,084 -0,285 0,461 -0,357 -0,726 -0,274 -0,009 0,505 1 

Snitt 37,198 4,719 82,195 5,699 9988,7 72,449 16,163 22,838 5,569 1,268 

SA 21,531 5,7351 34,940 2,183 14439 32,453 5,284 5,539 2,770 1,089 
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102 länder som är inkluderande i urvalet:  
 

1. Afghanistan 
2. Albania 
3. Algeria 
4. Argentina 
5. Armenia 
6. Australia 
7. Austria 
8. Bangladesh 
9. Barbados 
10. Belgium 
11. Benin 
12. Botswana 
13. Burkina Faso 
14. Burundi 
15. Cambodia 
16. Cameroon 
17. Canada 
18. Chad 
19. Chile 
20. Colombia 
21. Comoros 
22. Congo, Rep. 
23. Costa Rica 
24. Cyprus 
25. Czech Republic 
26. Denmark 
27. Dominica 
28. Dominican Republic 
29. Ecuador 
30. Egypt, Arab Rep. 
31. El Salvador 
32. Estonia 
33. Ethiopia 
34. Finland 

35. France 
36. Georgia 
37. Germany 
38. Ghana 
39. Greece 
40. Guatemala 
41. Guinea 
42. Hungary 
43. Iceland 
44. India 
45. Indonesia 
46. Ireland 
47. Israel 
48. Italy 
49. Japan 
50. Jordan 
51. Kenya 
52. Korea, Rep. 
53. Kyrgyz Republic 
54. Lao PDR 
55. Latvia 
56. Lebanon 
57. Lesotho 
58. Macedonia, FYR 
59. Malawi 
60. Malaysia 
61. Mauritania 
62. Mauritius 
63. Mexico 
64. Moldova 
65. Mongolia 
66. Montenegro 
67. Morocco 
68. Mozambique 

69. Namibia 
70. Netherlands 
71. Niger 
72. Nigeria 
73. Norway 
74. Pakistan 
75. Paraguay 
76. Peru 
77. Philippines 
78. Poland 
79. Portugal 
80. Romania 
81. Russian Federation 
82. Rwanda 
83. Sao Tome and Principe 
84. Senegal 
85. Serbia 
86. Slovak Republic 
87. Slovenia 
88. South Africa 
89. Spain 
90. Sudan 
91. Swaziland 
92. Sweden 
93. Tajikistan 
94. Thailand 
95. Turkey 
96. Uganda 
97. Ukraine 
98. United Kingdom 
99. United States 
100. Uruguay 
101. Uzbekistan 
102. Venezuela, RB 

 

Tabell 6.2 – Länder inkluderade i urvalet 
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Appendix 2 

 

Som tidigare nämnt har flera forskare påpekat att lite korruption kan främja tillväxten på lång sikt, men 

att större grad av korruption sänker tillväxttakten (Hodge, Shankar, Rao & Duhs 2009, s. 4). Det valdes 

således att testa påståendet genom att inkludera en kvadratisk korruptionsterm i den slutgiltiga 

regressionen (M7). Regressionen visas nedan:  

 

!"#!"##$ä!"  !=!!+!!!"#$%!   +!!!"#$%!!+!!LN!"#!"#$#%&  !  +!!Ö!!!+!!!"#!+!!!"#".!"#$!+!!!"!+

!!!"#$%&! +!!POP + !! 

 

Variabler CPIny och CPIny2 är skapade för att undvika problem med multikollinearitet (Idre 2016). 

CPIny är centrerad korruptionsdata och estimerades genom subtraktion av genomsnittlig korruption för 

samtliga 102 länder från varje lands korruptionsnivå. Den centrerade CPI (CPIny) är sedan kvadrerad 

för att se om regressionslinjen har en inverterad U-form. Utan centrering av CPI, är korrelation mellan 

CPI och CPI2 cirka 0,98, vilket ses från tabell 6.1 i appendix 1. Efter centrering av korruptionsdata blev 

korrelation mellan CPIny och CPIny2 cirka 0,66 (tabell 6.1, appendix 1), vilket anses vara acceptabelt 

för författarna i denna undersökning.  

 

Resultat från den nya regressionen med kvadratisk korruptionsterm är presenterat nedan i tabell 6.3 

tillsammans med resultat från modellen M 7, det vill säga den slutgiltiga modellen vilken har behandlats 

i avsnitt 4.4 och 4.5. 
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Modell	   M	  7	   G	  1	  

Beroende	  
variabel	   Tillväxt Tillväxt 

Oberoende	  
variabler	   Koefficienter SA Sign. Koefficienter SA Sign. 

CPI	   − 0,280017   0,154591 *    
CPIny	      − 0,254743  0,173434  
CPIny2	      0,0106426  0,0324797  
!!!"#$%& − 1,19250  0,194192 *** − 1,18793 0,195629 *** 
UTB	   0,016329  0,007492 ** 0,0162689 0,00753049 ** 

INSTAB	   0,078971 0,087584  0,0777147  0,0880904  
IY	   0,0854028 0,024213 *** 0,0861239 0,0244289 *** 

St.kons.	   − 0,116221  0,029906 *** − 0,116301 0,0300517 *** 
ÖPP	   0,004099  0,004221  0,00419948  0,00425276  
∆POP	   − 0,617149 0,188180 *** − 0,630184 0,193228 *** 

Intercept	   12,6438  2,37815 *** 10,9656 1,87479 *** 
Justerad	  R2	   0,542373 0,537938 
Akaike	  

kriterium	   352,3122 354,1933 

Schwarz	  
kriterium	   375,9370 380,4430 

 

Tabell 6.3. Jämförelse av modell M7 och modell G1.  

Alla regressioner är gjorda på 102 länder. *, **, *** visar signifikans nivå på 10 %, 5 % respektive 1 % nivå.  

 
Som framgår av tabell 6.3 är M 7 och regressionen med kvadratisk korruptionsterm (kallad för G 1) rätt 

lika. Tecken och magnituder avrundade på tre decimaler är samma på alla variabler i båda modellerna. I 

G1 är korruption och den kvadratiska korruptionstermen däremot insignifikant. Enligt Studenmund 

(2014) kan insignifikans av en variabel bero på inkludering av en eller flera irrelevanta variabler 

eftersom dessa ökar variansen. Det betyder att insignifikans av CPIny kan bero på att CPIny2 är 

irrelevant.  

 

Justerad R2 är lite högre i modell M7 (0,5424) än i G1 (0,5379). När jämförelser görs mellan olika 

modeller ska Akaike kriterium och Schwarz kriterium vara så låga som möjligt enligt Studenmund 

(2014 s. 215). I denna studie är modell M7 en bättre modell i jämförelse med G1. Det är på grund av att 

Akaike kriterium för modell M7 är 352,3122 och för modell G1 är 354,1933. Även Schwarz kriterium 

visar fördel till modell M7 (357,3570) jämfört med modellen G1 (380,4430). Detta betyder att utifrån 

tillgänglig data på 102 länder är sambandet mellan korruption och tillväxt mer linjärt än inverterat U-
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format. Utifrån ovan nämnda argument valde vi att fokusera på det linjära sambandet mellan korruption 

och ekonomisk tillväxt, men är medvetna att sambandet kan se olika ut beroende på undersökningens 

urval.  

 

 

 

 
 


