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Sammanfattning 
Korruption utmålas av biståndsorgan som ett av de största hoten mot ett lands utveckling. Det 

är inte endast ett problem i sig självt, utan korruption genererar även andra samhällsproblem. 

Detta gör att anti-korruptionsarbete är på agendan för många biståndsgivare, då ett lyckat 

resultat kan leda till förbättringar inom många områden. I teorin låter det som att länder med 

hög korruption bör få hjälp att stävja denna, men är det så i praktiken? Denna studie 

undersöker hur mottagarländernas korruptionsnivå påverkar biståndet de mottar, genom en 

fixed effects-regression av paneldata över 79 länder för åren 2005 till 2016. Resultaten visar 

ingen statistisk signifikant effekt av mottagarländernas korruptionsnivå på dess bistånd. 

Däremot går det att säkerställa att korruptionsnivån påverkar Sveriges bilaterala bistånd.  
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1.Inledning 

Idag finns extrema ekonomiska klyftor mellan världens befolkning. Enligt UNICEF (2018) är 

det ungefär en miljard människor som lever i absolut fattigdom, vilket innebär att en individ 

har under 1,9 US dollar per dag att leva för. För att bekämpa fattigdom runt om i världen har 

världens länder gemensamt satt upp ett mål, Agenda 2030. Målet innebär att all fattigdom ska 

vara avskaffad till 2030, och för att lyckas nå målet krävs olika typer av insatser. En 

traditionell typ av insats för att motverka fattigdom och stödja fattiga länders utveckling är 

genom bistånd. (UNICEF, 2018) 

 

Bistånd kan grovt delas in två olika typer, det humanitära biståndet och det långsiktiga 

utvecklingssamarbetet. Det humanitära biståndet är utformat som en akut hjälp till länder som 

har drabbats av en katastrof, exempelvis en naturkatastrof eller hungersnöd. Det långsiktiga 

utvecklingssamarbetet är istället ett stöd till andra länders långsiktiga utveckling. Denna typ 

av bistånd är antingen bilateralt eller multilateralt. I Sverige är det bilaterala biståndet större 

än det multilaterala, vilket innebär att Sverige skickar mer bistånd individuellt än genom 

samarbeten med andra länder. (Sida, 2015) Utvecklingssamarbeten har som mål att bland 

annat främja mänskliga rättigheter, öka jämställdhet, stärka mottagarländernas institutioner 

och minska korruptionen i länderna (Regeringskansliet, 2016). 

   
Det finns dock många som är kritiska till bistånd, trots de positiva mål som eftersträvas. En 

person som lyfter fram att bistånd inte är rätt väg att gå är nobelpristagaren Angus Deaton. 

Han hävdar att traditionellt bistånd på sikt gör mer skada än nytta, då ett jämnt flöde av 

pengar från biståndsgivande länder till mottagarländer kan medföra att landets styrande aldrig 

själva kommer kunna bygga upp en välfungerande statsapparat. Han lyfter även fram risken 

med korruption och biståndsgivande, att länder ger pengar till andra länder utan att riktigt 

veta vart dessa pengar kommer att användas, och i vilka händer dessa pengar till slut kommer 

landa. (Norén, 2015) 

 

Korruption är ett ofta förekommande problem hos de länder som tar emot bistånd, som 

Deaton nämner. Det har en stor påverkan på ett lands utveckling då det försvårar arbetet med 

att bekämpa fattigdom, undergräver demokratin, försämrar skyddet för mänskliga rättigheter 

och håller tillbaka den ekonomiska tillväxten. (Transparency International Sverige, u.å.)  



4 

Huguette Labelle, ordförande för Transparency International Sverige, förklarade att 

korruption inte enbart är pengar som försvinner; “Saken är den att pengar görs om till olika 

program för till exempel sjukvård, utbildning och infrastruktur. När de ansvariga för dessa 

program sedan ser bort på grund av mutor hamnar människors liv i fara” (Sida, 2014). 

 

Korruption medför även stora negativa konsekvenser som drabbar enskilda individer, företag 

och organisationer. Men det är inte enbart de inblandade som drabbas, även samhället som 

helhet. En snedvridning av konkurrensen och missbruk av resurser kan i längden resultera i 

att förtroendet för staten och myndigheter går förlorat. (Statskontoret, 2018)  

 

Arbetet mot korruption genom bistånd är onekligen en omdiskuterad fråga. 2014 sade Sidas 

dåvarande generalsekreterare Charlotte Petri Gornitzka: “Korruption är det enskilt största 

hotet mot utveckling och vi måste bekämpa det genom allt vi gör” (Sida, 2014). Sida 

beskriver också kontinuerligt hur korruptionsbekämpning är en viktig del i arbetet kring 

utvecklingen av länder, och det globala utvecklingssamarbetet Agenda 2030 har 

korruptionsbekämpning som ett av sina delmål (Regeringen, 2015). På andra sidan finns det 

kritiker, som exempelvis Angus Deaton, som hävdar att korruptionens natur innebär stora 

risker att ge bistånd till korrupta länder samt att bistånd gör mottagarländerna beroende av 

biståndet.  

 

Utifrån de olika åsikterna, målen och agendorna är det intressant att undersöka om 

korruptionsnivåerna i mottagarländerna faktiskt har en påverkan på biståndet som ges.  

 

Syftet med uppsatsen är därmed att undersöka huruvida korruptionsnivån hos 

mottagarländerna påverkar storleken på biståndet de får, samt diskutera resultaten.  

Frågeställningen vi ämnar besvara är;  

 

● Påverkar mottagarländernas korruptionsnivå storleken på bistånden som fås?  

 

Utöver huvudfrågan kommer uppsatsen även studera om mottagarländernas korruptionsnivå 

har en påverkan på det bilaterala bistånd Sverige och USA ger. Just dessa länder undersöks 

för att ge ytterligare inblick i frågan, samt för att de ur vissa aspekter är motpoler. USA är en 

stormakt med många politiska intressen i omvärlden och Sverige är ett litet, neutralt land. 
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Tidigare forskning pekar också på att ländernas biståndsgivande skiljer sig åt, vilket gör det 

intressant att studera detta utifrån mottagarländernas korruptionsnivå.  

 

Studien använder  paneldata för 79 olika länder för åren 2005 till 2016. Datan är begränsad 

till 79 länder som har värden för korruptionsnivå (CPI och CC) och bistånd per capita. För att 

svara på frågeställningen används fixed effect-modellen där både entitetskonstanta och 

tidskonstanta effekter fångas upp. Bistånd per capita kommer att vara den beroende variabeln 

och korruption kommer vara den förklarande variabeln. Kontrollvariabler kommer även att 

inkluderas i regressionen. Studien innehåller även regressioner där Sveriges bistånd per capita 

och USAs bistånd per capita är den beroende variabeln. Data för bistånd per capita, Sveriges 

bistånd per capita, USA:s bistånd per capita, BNP per capita, befolkning, spädbarnsdöd, 

korruptionsindexet Control of corruption, Political stability och Absence of violence är 

hämtad från Världsbanken. Data för korruptionsindexet CPI är hämtat från Transparency 

international och demokratiindexet är hämtad från Freedom House. Resultaten från 

undersökningen visar att det inte finns något påtagligt samband mellan korruption och bistånd 

per capita, då estimatet för CPI inte visade någon statistisk signifikans. Resultatet som erhålls 

när Sveriges bistånd per capita är den beroende variabeln, får vi ett estimat som är statistiskt 

signifikant på 10-procentig nivå. Alltså finns det ett samband mellan Sveriges bistånd per 

capita och korruption. Resultatet som fås när USA:s bistånd per capita är den beroende 

variabeln tyder på att det inte finns något samband med korruption, då ingen statistisk 

signifikans uppnåddes. 

 

Uppsatsen disponeras enligt följande; i avsnitt 2 genomförs en teoretisk genomgång där även 

tidigare studier inom ämnet lyfts fram. Avsnitt 3 beskriver data och de variablerna som har 

valts ut och som används i undersökningen. Avsnitt 4 behandlar det statistiska 

tillvägagångssättet. I avsnitt 5 presenteras resultaten av undersökningen ytligt och i avsnitt 6 

diskuteras resultaten mer ingående. Slutligen avslutas uppsatsen med avsnitt 7 där slutsatser 

av studien presenteras.   
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2. Teori 
Denna uppsats kommer inte grunda sig på någon specifik teoretisk modell, då inga teoretiska 

modeller som beskriver korruptionsnivåns påverkan på det mottagna biståndet har hittats. 

Därför kommer uppsatsen baseras på biståndsorganisationers och myndigheters hållning  

samt empiriska undersökningar inom ämnet, som redovisas i detta avsnitt.  

2.1 Korruption 

Korruption är ett brett begrepp utan någon självklar definition, som innefattar många olika 

typer av handlingar. De internationella organisationer som belyser problemet och arbetar för 

att bekämpa det har dock liknande definitioner. Transparency International Sveriges 

definition lyder; “korruption är att utnyttja sin ställning för att uppnå otillbörlig fördel för 

egen eller annans vinning” (Transparency international Sverige, u.å.). Sidas definition lyder 

“när institutioner, organisationer, företag eller individer utnyttjar sin ställning för att skaffa 

sig egen otillbörlig vinning och därigenom orsakar skada eller förlust” (Engblom, 2006).  

 

En svag statsapparat, ett undermåligt rättsväsende, ett klimat där granskade medier inte 

existerar och en stor informell sektor är klassiska grogrunder för att korruption ska existera, 

vilket det också gör i alla delar av världen. Nämnda grogrunder är också en följd av 

korruption - det finns kausalitet åt båda hållen. Detta gör korruption till ett betydande 

samhällsproblem som hämmar framväxten av ett demokratiskt och rättvist samhälle med 

ekonomisk tillväxt, vilket i förlängningen gör det till ett av de främsta hindren för ett lands 

utveckling. Stora politiska och ekonomiska kostnader skapas också genom den misstro 

korruption skapar, både hos utländska och inhemska aktörer. (Engblom, 2006) 

 

Att korruption är ett så vitt, svårdefinierat begrepp innebär också att det finns olika sätt att 

mäta det. Generellt sett finns det två olika typer av mätningar, genom intervjuer/ 

undersökningar i hushållen eller genom mätningar av objektiva faktorer, exempelvis 

ekonomiska, som påvisar korruption. Mätningar gjorda med olika mätmetoder kan få markant 

skilda resultat. (June m fl, 2008).  

 

De två korruptionsindex denna uppsats kommer använda sig av är sammansatta av flertalet 

olika källor, och består både av hushållsintervjuer och objektiva mätningar.  
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2.2 Internationellt bistånd 

Internationellt bistånd innefattar insatser vars mål är att hjälpa människor i svåra situationer 

att förbättra sina levnadsvillkor och möjliggöra demokratiskt inflytande (Riksrevisionen, 

u.å.). Förutom det rent monetära biståndet världens länder mottar och sänder kan bistånd 

komma i form av exempelvis mat och husrum, medicinsk hjälp eller logistisk hjälp vid en 

krissituation (Europeiska kommissionen, u.å.). Bistånd kan delas in i två olika varianter: 

humanitärt bistånd och långsiktigt utvecklingssamarbete. Humanitärt bistånd innebär akut 

hjälp i nödsituationer, medan utvecklingssamarbete är långsiktigt och syftar till att stödja 

andra länders utveckling över tid. 

  

Utvecklingssamarbeten kan i sin tur delas upp i bilateralt och multilateralt samarbete. Det 

bilaterala samarbetet är enskilda länders egna stöd till länder eller områden. Multilateralt 

samarbete innebär istället att flera givarländer tillsammans utformar mål för världens 

utvecklingsländer och skickar resurser via multilaterala organisationer, t.ex. FN (Sida, 2015). 

  

Det multilaterala samarbetet började genom och har framför allt kretsat kring tre 

internationella överenskommelser angående utvecklingen i låginkomstländer: Milleniemålen, 

Parisdeklarationen samt de 17 globala målen. Milleniemålen , som antogs 2000, bestod av 

åtta mål som skulle vara uppfyllda 2015, och innefattade exempelvis att hunger och fattigdom 

skulle halveras. Parisdeklarationen syftar på att göra utvecklingssamarbetet mer effektivt 

genom att mottagarländerna lovade att implementera reformer, demokratiska och 

ekonomiska, för att kunna bekämpa fattigdom. 2015, när Milleniemålen nådde sitt slutdatum, 

utformades 17 globala mål, Agenda 2030, för en hållbar utveckling. Avsikten med dessa är 

att utrota fattigdom, att lösa klimatproblemen samt att reducera ojämlikhet och orättvisor. 

(Sida, 2016) 

  

Länders individuella hållningar kring internationella bistånd skiljer sig åt, även om det finns 

gemensamma globala mål.  

 

USA:s officiella hållning kring bistånd är att jobba för global fred, säkerhet och utveckling 

samt att bistå med humanitär hjälp i nödsituationer. De pekar också på att detta är ett 

strategiskt, ekonomiskt och moraliskt måste för landet och dess nationella säkerhet (Foreign 

assistance, 2018) 
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Sveriges officiella hållning är att bidra till länders politiska och ekonomiska utveckling. 

Tanken är att detta ska skapa möjligheter för länderna att själva minska fattigdomen, skapa 

egna inkomstmöjligheter och stärka demokratin. Sida understryker också hur viktigt det är att 

ägandeskapen av biståndsprojekten ligger hos mottagarländerna för att utvecklingen ska bli 

långsiktigt hållbar. (Sida, 2018) 

 

Mot bakgrund av ovan nämnda mål, både nationella och globala, och faktumet att korruption 

är ett problem som föder andra problem, vilket biståndsorgan beskriver, kan det tänkas att 

korruptionsnivån i mottagarländer kan ha en påverkan på biståndsstorleken. Genom att 

motarbeta korruption kan bistånd potentiellt också stävja ett flertal andra problem. 

2.3 Litteratur och tidigare studier 

Påverkan av mottagarländers korruptionsnivå på mottaget bistånd är inte ett vitt utforskat 

område. Det finns ändå studier kring ämnet, som kommer fram till liknande slutsatser 

gällande sambandet.  

 

Alesina och Weder undersökte 2002 om korrupta regeringar får mindre utländsk bistånd. 

Bakgrunden till uppsatsen är att många kritiserat utländska biståndsprogram och hävdat att de 

stödjer korrupta regeringar och ineffektiva byråkratier, varpå författarna ville undersöka 

sambandet. Detta görs genom flertalet OLS-regressioner på paneldata över givare av bistånd 

mellan 1970 och 1995. Alesina och Weder kommer fram till att det inte finns några bevis för 

att korrupta regeringar får mindre utländskt bistånd. Resultaten de erhåller visar snarare på 

motsatsen, även om det inte är ett starkt samband. De finner även belägg för att detta skiljer 

sig mellan givarländerna. Skandinaviska länder verkar ge mer bistånd till mindre korrupta 

stater och USA verkar favorisera demokrati snarare än låg korruption. (Alesina och Weder, 

2002)   

 
De andra studier på området som använts har inte undersökt sambandet mellan endast 

korruption och bistånd, utan undersökt vilka faktorer som påverkar biståndsgivandet som 

helhet. 
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Chong och Gradstein undersökte i sin studie från 2006 vad som påverkar givarländernas 

biståndsgivande, genom OLS-regressioner på data från World Value Survey mellan 1995 och 

2000 samt korruptionsdata från ICRG. De fann att biståndsgivandet påverkas av ojämlikhet, 

korruption och ideologisk hållning. De fann också att biståndsgivandet inte påverkas 

signifikant av ekonomiska förhållanden i mottagarländerna. Resultaten visar att det framför 

allt är givarländernas korruptionsnivå som påverkar dess biståndsgivande och att 

korruptionsnivån i mottagarländerna endast har en minimal påverkan. (Chong och Gradstein, 

2006) 

 

Alesina och Dollar genomförde 2000 en liknande studie. Den undersökte hur det utländska 

biståndet fördelas och varför, genom flertalet OLS-regressioner på paneldata med både 

mottagare och givare av bistånd mellan åren 1970 och 1995. Författarna finner stora belägg 

för att det utländska biståndet fördelas lika mycket utifrån politiska och strategiska 

överväganden som av de ekonomiska behoven och de politiska prestationerna hos 

mottagarländerna. De upptäckte även att det finns betydande skillnader mellan de olika 

biståndsgivarnas beteende för hur bistånd skall fördelas. Biståndsmottagandet från enskilda 

länder blir generellt sett större om mottagarländerna tidigare har varit en koloni under 

givarlandet eller om landet är en del i det politiska spelet hos donatorerna. Exempelvis 

verkade USA i stor utsträckning ge bistånd utifrån säkerhetspolitiska åtaganden, som 

intressen i Mellanöstern.  (Alesina och Dollar, 2000) 

 

Det verkar alltså inte finnas någon tydlig, signifikant koppling mellan mottagarländers 

korruptionsnivå och biståndet de får enligt dessa studier. Varken Alesina och Weder (2002) 

eller Chong och Gradstein (2006) hittar någon sådan. Det finns dock belägg för att 

givarländernas individuella beteenden skiljer sig åt utifrån exempelvis historiska kopplingar 

och strategiska överväganden.  

 

Då det finns ett begränsat antal studier inom detta område, framförallt under 2000-talet till 

2010-talet, finns det ett hålrum denna uppsats kan tänkas fylla. Genom att behandla åren 2005 

till 2016 med den metod och de kontrollvariabler uppsatsen använder anses den skilja sig från 

tidigare forskning och ge ytterligare insikt i ett område som inte är särskilt belyst.  
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3. Variabel- och databeskrivning 
I detta avsnitt presenteras data som används i undersökningen genom en redogörelse om vilka 

variabler som används och varför. Avsnitt 3.1 beskriver de beroende variablerna, hur den 

mäts och varför det måttet valdes. I avsnitt 3.2 beskrivs de oberoende variablerna, varför de 

måtten valdes och hur de tolkas. Undersökningen använder paneldata för 79 länder med 

korruptionsmåttet Corruption Perceptions Index (CPI) och 66 länder med korruptionsmåttet 

Control of Corruption (CC), för åren 2005 till 2016. Antalet observationer är inte lika många 

mellan CPI och CC, vilket hade föredragits, men på grund av ofullständig data från 

Världsbanken var detta inte möjligt. I och med att datan inte är fullständig för alla 

observationer är paneldatan obalanserad, vilket inte är att föredra. Det medför dock inte att 

datan är oanvändbar utifrån metoden som används (Stock och Watson, 2015, s. 397). 
 

För samtliga regressorer kommer dess andra fördröjda värde att användas i regressionen, 

vilket innebär att värdet på variabeln för ett visst land och år kommer redovisas som värdet på 

variabeln i landet två år tidigare (Stock och Watson, 2015, s.571). Exempelvis kommer 

Albaniens korruptionsnivå för år 2005 redovisas för år 2007. Detta eftersom biståndet för ett 

visst år inte kan tänkas påverkas av dessa regressorer under samma år, utan snarare av 

tidigare års nivåer. Flertalet processer måste gås igenom från det att korruptionsindex 

redovisas (CPI redovisas i slutet av februari varje år) till att biståndet faktiskt fastslås och 

skickas till berörda länder. Exempelvis ska riksdagsbeslut om bistånd tas och Sida specificera 

och implementera dessa anslag, varför denna uppsats räknar med en förskjutning av 

regressorerna på två år.  

 

3.1 Beroende variabel 

Bistånd per capita 
Den beroende variabeln i denna undersökning är bistånd per capita. Detta är ett mått som 

anger hur mycket bistånd de observerade länderna totalt har mottagit från andra länder under 

ett år. Detta innefattar både humanitärt bistånd och utvecklingssamarbeten. Data är hämtat 

från Världsbanken för bistånd per capita mellan åren 2005 till 2016. Måttet är framtaget 

genom att dividera det totala biståndet med mottagarlandets befolkningsmängd. (The World 

Bank, 2018)  
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Svenskt och amerikanskt bistånd per capita 
För att studera huruvida korruptionsnivån i mottagarländerna påverkar Sveriges och USA:s 

bilaterala bistånd, kommer detta bistånd också att redovisas i bistånd per capita i 

mottagarlandet. Svenskt bistånd per capita anger hur mycket bistånd ett land har mottagit från 

Sverige under ett år, uttryckt i per capita för mottagarlandet. Amerikanskt bistånd per capita 

anger hur mycket bistånd ett land har mottagit från USA under ett år, uttryckt i per capita för 

mottagarlandet. Data har hämtats från Världsbanken. För Sverige är det 804 observationer 

fördelat på 67 länder under åren 2005 till 2016. För USA är det 948 observationer fördelat på 

79 länder under åren 2005 till 2016. Då det fanns luckor i datan över Sveriges bilaterala 

bistånd kan inte lika många observationer undersökas som i fallet med USA:s bistånd. (The 

World Bank, 2018) 

 

Samtliga biståndsvariabler kommer i regressionerna användas i sin logaritmerade form. När 

estimatet från regressionen tolkas innebär detta att en enhetsökning i korruptionsnivå ger oss 

en genomsnittlig förändring i bistånd per capita, Svenskt bistånd per capita och amerikanskt 

bistånd per capita uttryckt i procent.  

3.2 Oberoende variabel 

Corruption Perceptions Index 
En av de förklarande variablerna som används i undersökningen är Corruption Perceptions 

Index (CPI). Detta är ett mått som mäter korruptionsnivån i länder och framställs av 

Transparency International sedan 1995. Data är hämtat för 79 länder åren 2005 till 2016. CPI 

mäter länders korruptionsnivå på en skala från 0 till 100, där ett högt värde innebär låg 

korruption och ett lågt värde innebär hög korruption. Indexet är utformat genom en 

sammanvägning av 13 olika källor. Detta index baseras på data och undersökningar från 

oberoende institutioner som är specialiserade inom analys av samhällsstyrning, affärsklimat 

och landrisker. I resultatdelen beskriver koefficienterna för CPI en enhetsökning med 1 

(mellan 0 och 100). (Transparency International, 2017)  
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Control of Corruption  
För att kunna undersöka om resultatet med CPI som korruptionsindex är robust används även 

ett annat korruptionsindex, Control of Corruption. Detta korruptionsindex är en underkategori 

i “Worldwide Governance Indicators”, ett index som mäter juridisk, politisk och demokratisk 

säkerhet och effektivitet. Data är hämtat för 66 olika länder åren 2005 till 2016. Dessa 

indikatorer skapas utifrån 30 existerande datakällor som rapporterar synen på, och 

erfarenheten av, olika aspekter av landets styrning hos hushåll, entreprenörer, icke-statliga 

organisationer samt experter på den offentliga och privata sektorn. Detta index tillhandahålls 

och framställs av Världsbanken. Control of corruption mäter uppfattningar om hur offentlig 

makt används för egen vinning och privata intressen, vilket inkluderar både stora och små 

former av korruption. Indexet har ett värde från 0 till 1, där ett högre värde innebär lägre 

korruption. I resultatdelen har koefficienterna för CC justerats så att de beskriver en 

hundradels ökning (mellan 0 och 1), för att få koefficienten mer förståelig och jämförbar. 

(The World Bank, 2018)  

 

CPI kommer vara undersökningens huvudmått på korruption då uppfattningen är att CPI är 

ett mer vedertaget index än Control of Corruption. Sida nämner exempelvis CPI som mått på 

korruptionsnivå. Dessutom har CPI data över fler länder. Då dessa olika mått för korruption 

inte framställs på samma sätt inkluderas Control of Corruption för att studera om resultaten 

skiljer sig markant åt mellan dem. Ett problem med Control of Corruption är att datan inte är 

fullständigt för alla länder som valt att studeras, då datan enbart har värden för 66 olika 

länder. Detta bör man ha i åtanke när resultatet tolkas.  
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3.3 Kontrollvariabler 

I studien inkluderas även andra kontrollvariabler. Dessa är demokrati, BNP per capita, 

befolkningsmängd, voice and accountability, political stability och absence of violence och 

spädbarnsdödlighet. Dessa kontrollvariabler har valts för att i högsta mån få 

korruptionsvariablerna oberoende av feltermen, och alltså minska omitted variable bias. 

Nedan beskrivna variabler ansågs viktiga att kontrollera för av den anledningen, då de tänks 

korrelera med korruptionsnivå. Även andra kontrollvariabler kunde ha inkluderats, 

exempelvis utbildningsnivå och Gini-koefficient. På grund av bristfällig tillgång till data 

inkluderades inte dessa.  

 

Demokrati  
Demokratiindexet är hämtat från Freedom House. Freedom House Index är ett 

demokratiindex med ett värde från 1 till 7. Länder med värden mellan 1 och 2.5 är enligt 

Freedom House fria, de med värden mellan 3 och 5.5 delvis fria och länderna med värden 

mellan 5.5 och 7 icke fria. Detta index har inverterats så att ett land med värdet 1 tidigare nu 

har värdet 7. Höga värden betyder därför nu att de är fria och låga värden innebär att de inte 

är fria. Värdena har gjorts om för att likna värdena för korruption, där ett lågt värde innebär 

hög korruption. (Freedom House, 2018) 

 

BNP per capita & befolkningsmängd 
Data för BNP per capita är hämtad från Världsbanken, där de har dividerat total BNP med 

den totala befolkningen i landet. Data för befolkningsmängd och BNP per capita är hämtad 

för åren 2005 till 2016. (The World Bank, 2018) 

 

Voice and Accountability 
Voice and Accountability (VA) är ett mått som som byggs på uppfattningar om i vilken 

utsträckning ett lands medborgare kan delta i regeringsvalet, hur stor yttrandefrihet de har, 

hur föreningsfriheten ser ut och hur fria medierna i landet är. Indexet har ett värde från 0 till 

1, där ett högre värde innebär mer yttrandefrihet och större deltagande. Måttet är hämtat från 

Världsbanken för 66 länder under åren 2005 till 2016. Detta mått är inte fullständigt då det 

saknas observationer för 23 länder. Måttet är utformat utifrån ett flertal enskilda variabler 

från olika datakällor som tillsammans utgör Voice and accountability. (The World Bank, u.å.) 
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Political Stability and Absence of violence  
Political Stability and Absence of violence (PV) är ett mått som fångar upp uppfattningar om 

sannolikheten för politisk instabilitet och /eller politiskt motiverat våld. Indexet har ett värde 

från 0 till 1, där ett högre värde innebär mer politisk stabilitet och mindre politiskt våld. Data 

är hämtad från Världsbanken för 66 länder under åren 2005 till 2016. Måttet är inte 

fullständigt då det saknas observationer för 23 länder. Political stability and absence of 

violence är framtaget genom enskilda variabler från olika datakällor som tillsammans 

konstruerar måttet. (The World Bank, u.å.) 

 

Spädbarnsdödlighet 
Spädbarnsdödlighet i länderna benämns i datan som “spädbarn”. Data är hämtat från 

världsbanken för 79 länder under åren 2005 till 2016, och redovisar antalet spädbarn som 

avlider per 1000 födelser. (The World Bank, 2018) 
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4. Metod 

4.1 Modell 

Paneldata för n olika länder vid T olika tidsperioder kommer användas, där n är antal 

observerade länder (n = 79) och T är antal observerade år (2005-2016, T = 12). Genom denna 

data vill effekten av korruptionsnivå på bistånd per capita estimeras.  

 

Estimaten av korruptionsnivåns påverkan på bistånd per capita skapas genom en fixed effects 

OLS-regression av nämnda data. OLS-regressionen estimerar koefficienter genom att 

minimera kvadraten av avståndet mellan regressionslinjen och det “sanna” förhållandet, 

vilket gör det möjligt att se effekten av korruptionsnivå på BNP per capita. För att kontrollera 

för bias av utelämnade variabler använder vi oss av en fixed effects OLS-regression, för både 

tidskonstanta och entitetskonstanta effekter. Detta innebär att effekten av variabler som är 

konstanta över tid och skiljer sig mellan länderna eller variabler som är konstanta mellan 

länderna och skiljer sig över tid elimineras, vilket gör vårt resultat mer trovärdigt. Som 

tidigare nämnts kommer regressorerna redovisas som dess andra fördröjda värde. 

Standardfelen är klustrade efter land och tillåter alltså heteroskedasticitet och autokorrelation. 

(Stock & Watson, 2015, s. 403-413)  

 

Populationsregressionen för nämnda modell blir: 

 

𝑌!" = 𝛽! + 𝛽!𝑋!,!(!!!) +⋯+ 𝛽!𝑋!,!(!!!) + 𝛽!!!𝑍! + 𝛽!!!𝑆! + 𝑢!" 

 

där i = 1, …, n och t = 1, …, T.  

 

Där 𝑌!" är bistånd per capita för ett land vid ett visst år, 𝑋!,!(!!!) är korruptionsnivå för ett 

land två år tidigare, 𝑋!,!(!!!), är ytterligare kontrollvariabler för ett land två år tidigare, 𝑍! 

fångar upp oobserverade variabler som varierar mellan länderna men inte över tid, 𝑆! fångar 

upp oobserverade variabler som varierar över tid men inte mellan länderna och 𝑢!" är 

feltermen.  
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Den kombinerade regressionsmodellen för både entitetskonstanta och tidskonstanta effekter 

blir:  

 

𝑌!" = 𝛽!𝑋!,!(!!!) +⋯+ 𝛽!𝑋!,! !!! + 𝑎! + 𝜆! + 𝑢!"  

 

där 𝑎! är de entitetskonstanta effekterna och 𝜆! de tidskonstanta effekterna, vilka tillsammans 

utgör “fixed effects”. Dessa fångas upp som olika intercept i regressionen, med n olika 

intercept för entitetskonstsanta effekter och T olika intercept för tidskonstanta effekter. I 

dessa inkluderas 𝛽!, varför denna konstant försvinner från ekvationen.  

4.2 Om fixed effect model 

Uppsatsens metod för att analysera paneldata genomförs med en regressionsmodell för både 

tidskonstanta och entitetskonstanta effekter. Denna kombinerade regressionsmodell tillåter 

korrelation mellan de oberoende variablerna och de utelämnade variablerna som varierar 

mellan enheterna (i detta fall länder) men inte över tid, samt de utelämnade variablerna som 

varierar över tid (i detta fall år) men inte mellan enheterna. Dessa effekter representeras i 

modellen av 𝑎! och 𝜆! genom olika intercept, och kontrollerar för bias från utelämnade 

variabler som är entitets- eller tidskonstanta. (Stock och Watson, 2015, s. 396-414) 

 

I denna uppsats är det lämpligt att använda både tidskonstanta och entitetskonstanta effekter. 

Exempelvis kan normer om korruption anses vara konstanta över tid, men skilja sig åt mellan 

länder. I förlängningen kan det antas att dessa normer påverkar biståndsmottagandet eftersom 

hög korruption kan skapa stora samhälleliga problem. Vidare är internationella lagar, regler 

och förordningar konstanta mellan länderna, men skiljer sig åt över tid och påverkar 

biståndsmottagandet. FN:s Agenda 2030, som bland annat syftar till att utrota fattigdom och 

hunger, är ett exempel på detta genom att ytterligare belysa problemen och uppmuntra till 

samarbete.  
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4.3 Hot mot intern validitet 
För en studie som använder sig av multivariata regressioner finns det fem primära hot mot 

den interna validiteten (Stock och Watson, 2015, s. 376): 

  

● Omitted variable bias 

● Felaktig funktionsform i regressionen 

● Mätfel i variablerna 

● Saknad data eller urvalsfel 

● Simultan kausalitet 

 
Omitted variable bias uppstår när en variabel som utlämnas från regressionen korrelerar både 

med den beroende variabeln och minst en av regressorerna. I denna studie finns det stor risk 

för att en sådan variabel utlämnats från regressionen, och vissa sådana variabler finns det 

ingen data för. Att både tidskonstanta och entitetskonstanta effekter är inkluderade i 

regressionen är en lösning för att fånga upp en del av denna omitted variable bias. Även 

kontrollvariablerna som används finns till för att reducera omitted variable bias. Dessa är 

BNP per capita, demokratinivå, befolkningsstorlek, PV, VA och spädbarnsdödlighet.  Trots 

detta finns risk för omitted variable bias från variabler som inte fångas upp av fixed effect-

modellen och som inte redan är inkluderade som kontrollvariabler. (Stock och Watson, 2015, 

s. 365-366) 

 

Att den sanna populationsregressionen är linjär kan inte med säkerhet fastslås, men denna 

uppsats utgår från det. Osäkerheten om funktionsformen innebär att viss bias kan tänkas 

finnas, vilket får tas i beaktande. (Stock och Watson, 2015, s. 367-368) 

 

Mätfel i variablerna innebär att variablerna potentiellt kan ha fel värden, exempelvis genom 

att respondanter ger felaktiga svar i undersökningar eller slarvfel vid en datainsamling. 

Självklart kan det förekomma mätfel i datan för denna undersökning, om någon av den data 

vi hämtat har blivit inmatad inkorrekt på Världsbanken eller Transparency International. 

Denna risk bedöms dock som liten och mätfelen antas snarare vara klassiska mätfel, vilket 

inte bör påverka resultaten nämnvärt. Om det är klassiska mätfel i de beroende variablerna 

påverkas variansen i resultaten, men koefficienterna blir inte biased. (Stock och Watson, 

2015, s. 368-371) 
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Inga urvalsprocesser beroende på korruptionsnivå eller bistånd per capita har ägt rum i denna 

studie. Däremot finns det en risk att saknad data inte är helt slumpmässig. Exempelvis kan 

det till största del vara länder med låg transparens eller andra problem som saknar data. Detta 

gör att det möjligtvis kan föreligga sample selection bias, och får tas hänsyn till. (Stock och 

Watson, 2015, s. 371)  

 

Det kanske största hotet mot denna uppsats interna validitet är simultan kausalitet. Detta 

innebär att även den beroende variabeln kan ha en kausal effekt på de oberoende variablerna. 

I fråga om bistånd och de kontrollvariabler som använts är det inte helt klart vilket håll 

kausaliteten går. Eller snarare, kausaliteten kan gå åt båda hållen. Vid simultan kausalitet 

fångar en OLS-regression upp effekterna åt båda håll, vilket skapar bias. Detta hade kunnat 

lösas genom exempelvis en väl utformad IV-regression. Efter att ha undersökt möjliga 

instrumentvariabler för en sådan regression drogs dock slutsatsen att fixed effects-modellen 

är den bästa möjliga modellen i denna studie, även om resultaten med fixed effects-modellen 

får tas med en nypa salt på grund av nämnda simultana kausalitet. (Stock och Watson, 2015, 

s. 372-375) 
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4.4 Deskriptiv statistik  
Tabell 1 
 

Variabler Observationer 
(Antal) 

Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Bistånd 
miljoner 

 

948 903.60 
 

1250.87 7.61 22057.09 

Bistånd per 
capita 

 

948 53.0.9 55.91 0.48 816.67 

CPI 948 30.53 11.08 
 

11 74 

Control of 
Coruption 

 

792 0.34 0.12 0 0.75 

BNP per 
capita 

 

948 3015.85 3075.72 150.51 16881.21 

Demokrati 948 3.90 1.61 
 

1 7 

Befolkning 
miljoner 

948 44.61 141.13 
 

0.75 1324.71 

PV 792 0.68 0.11 
 

0.35 0.89 

VA 792 0.56 0.20 
 

0 0.96 

Sverige per 
capita 

 

816 0.95 1.32 
 

0 10.05 

USA  
per capita 

948 10.52 20.89 0.0047 415.7 

  
Källa: The World Bank, Transparency International och Freedom House 
 
Tabell 1 om deskriptiv statistik redovisar variablerna bistånd, bistånd per capita, BNP per 

capita, Sverige per capita och USA per capita i nuvarande dollarkurs. Variablerna bistånd och 

befolkning är omskrivet till miljontal. De resterande variablerna presenteras i form av ett 

värde som de erhållit från ett index.  
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5. Resultat 
 
I detta avsnitt kommer resultatet av regressionerna redovisas i tabell 2 och 3, samt en kortare 

genomgång av resultaten ges. 

 

Tabell 2 visar resultaten för regressionerna kring uppsatsens huvudfråga, hur korruptionsnivå 

påverkar biståndsmottagandet, genom 4 olika modeller. Modell 1 visar resultatet för fixed 

effect-regressionen där både landskonstanta och årskonstanta effekter är inkluderade, bistånd 

per capita är den beroende variabeln och CPI den oberoende variabeln. Modell 2 visar fixed 

effect-regressionen där endast landkonstanta effekter är inkluderade, bistånd per capita är den 

beroende variabeln och CPI den oberoende variabeln. Modell 3 visar resultaten för den 

fullständiga fixed effect-regressionen med samtliga kontrollvariabler där både landskonstanta 

och årskonstanta effekter är inkluderade, bistånd per capita är den beroende variabeln och 

CPI den oberoende variabeln. Modell 4 visar resultaten för den fullständiga fixed effect-

regressionen med samtliga kontrollvariabler där både landskonstanta och årskonstanta 

effekter är inkluderade, bistånd per capita är den beroende variabeln och CC den oberoende 

variabeln. Den statistiska signifikansen redovisas på följande sätt:  

 
*** = Estimatet är signifikant på 1-% nivå 

** = Estimatet är signifikant på 5-% nivå 

* = Estimatet är signifikant på 10-% nivå 

 
I tabell 2 redovisas determinationskoefficienten R-squared, både som R-squared och adjusted 

R-squared. Determinationskoefficienten visar variationen i den beroende variabeln som beror 

på de oberoende variablerna. I tabell 2 modell 1 kan vi utläsa att adjusted R-squared är 1,8 

procent. När vi sedan tar bort årskonstanten i modell 2 minskar adjusted R-squared till 0.88 

procent. Detta betyder att variationen i bistånd per capita som kan förklaras av regressorerna 

är större när vi inkulderar årkonstanta effekter. I modell 3 kan vi utläsa att 

determinationskoefficienten blir högre, 9,25 procent,  när vi lägger till fler kontrollvariabler. I 

modell 4 där vi använder CC istället för CPI kan vi utläsa att determinationskoefficienten blir 

något högre än i modell 3, 9,49 procent.  
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Modell 1 i tabell 2 visar att en enhetsökning i CPI minskar bistånd per capita med 49 procent 

och att estimatet inte är signifikant. Modell 2, där årskonstanten tas bort ur regressionen, visar 

att en enhetsökning i CPI ökar bistånd per capita med 82,8 procent och att estimatet är 

signifikant på 10 %-nivån. Modell 3, den fullständiga regressionen med CPI som variabel för 

korruption, visar att en enhetsökning i CPI minskar bistånd per capita med 0,2 procent och att 

estimatet inte är signifikant. Modell 4, där CPI är utbytt mot korruptionsindexet CC, visar att 

en enhetsökning i CC ökar bistånd per capita med 0,38 procent och att estimatet inte är 

signifikant.   
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Tabell 2 
 

Variabler 
	

Modell 1 
Bistånd  

per capita	

Modell 2 
Bistånd 

per capita	

Modell 3 
Bistånd 

per capita	

Modell 4 
Bistånd 

per capita	
CPI	 -0.490 

(0.630)  
-0.828* 
 (0.448)	

-0.002 
(0.100) 

	
	
	

CC	  	  0.00380 
(0.00430) 

	
BNPPC	 	 	 -0.0001** 

(0.00004) 
	

-0.000093**	
(0.00004)	

Demokrati	 	 	 0.0791  
(0.0519) 

	

0.0811	
(0.0503)	

	
Befolkning	 	 	 0.00000000685** 

(0.00000000336) 
0.000000007**	
(0.000000003)	

	
Spädbarn	 	 	 0.0158*  

(0.00833) 
 

0.0165*	
(0.0089)	

	
PV	 	 	 1.057 

(0.768) 
1.043	
(0.745)	

	
VA	 	 	 -0.676 

(0.633) 
-0.711 
(0.636) 

	
Konstant	 64.51*** 

(15.76) 
78.49*** 
(13.46) 

2.011** 
(0.804) 

1.812** 
(0.765) 

 
Land	fixed	 Ja Ja Ja Ja 

 
År	Fixed	 Ja	 Nej	 Ja	 Ja	

	
	 	 	 	 	

Observationer	 789	 789	 659 659	
	

R-squared	 0.03 0.01 0.115 
 

0.117	

Adj	R-squared	 0.018	 0.0088	 0.0925	 0.0949	
	

Länder	 79	 79	 66	 66	
 

Robusta standardfel i parenteser 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Tabell 3 visar resultaten för regressionerna kring uppsatsens bifråga, hur korruptionsnivå 

påverkar Sveriges och USA:s biståndsgivande, genom 4 olika modeller. Modell 1 redovisar 

resultaten för den fullständiga fixed effect-regressionen med samtliga kontrollvariabler där 

både landskonstanta och årskonstanta effekter är inkluderade, USA:s bistånd per capita är den 

beroende variabel och CPI den oberoende variabeln. Modell 2 visar samma fullständiga 

regression som modell 1, men med CC som korruptionsmått. Modell 3 redovisar resultaten 

för den fullständiga fixed effect-regressionen med samtliga kontrollvariabler där både 

landskonstanta och årskonstanta effekter är inkluderade, Sveriges bistånd per capita är den 

beroende variabel och CPI den oberoende variabeln. Modell 4 visar samma fullständiga 

regression som modell 3, men med CC som korruptionsmått.  

 

Även i tabell 3 redovisas determinationskoefficienten R-squared, både som R-squared och 

adjusted R-squared. Modell 1 och 2, med USA:s bistånd per capita som beroende variabel, 

visar adjusted R-squared på 9,84 procent respektive 9,81 procent. Alltså förklaras variationen 

i USA:s bistånd per capita av regressorerna i marginellt högre grad när CPI används som 

korruptionsmått än med CC. Modell 3 och 4, med Sveriges bistånd per capita som beroende 

variabel, visar adjusted R-squared på 12,63 procent respektive 11.42 procent. Alltså förklaras 

variationen i Sveriges bistånd per capita av regressorerna i något högre grad när CPI används 

som korruptionsmått än med CC.  

 

Modell 1 i tabell 3 visar att en enhetsökning i CPI ökar USA:s bistånd per capita med 0,6 

procent och att estimatet inte är signifikant. Modell 2, där CC används som korruptionsmått, 

visar att en enhetsökning i CC ökar USA:s bistånd per capita med 0,176 procent och att 

estimatet inte är signifikant. Modell 3 visar att en enhetsökning i CPI minskar Sveriges 

bistånd per capita med 3,65 procent och att estimatet är signifikant på 10 %-nivån. Modell 4, 

där CC används som korruptionsmått, visar att en enhetsökning i CC ökar Sveriges bistånd 

per capita med 0,32 procent och att estimatet inte är signifikant. 
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Tabell 3 

 
Variabler Modell 1 

USA/ capita 
Modell 2 

USA/ capita 
Modell 3 
Sverige/ 
capita 

Modell 4 
Sverige/ 
capita 

 
 

CPI 
0.00611 
(0.0145) 

 -0.0365* 
(0.0213) 

 

 
CC 

 0.00176 
(0.00614) 

 0.00320 
(0.00902) 

 
BNPPC 

-0.000129*** 
(0.0000367) 

-0.000125*** 
(0.0000361) 

-0.00025*** 
(0.000066) 

-0.000266*** 
(0.0000649) 

 
Demokrati 

-0.0905 
(0.0755) 

-0.0889 
(0.0749) 

-0.075 
(0.129) 

-0.991 
(0.135) 

 
Befolkning 

-0.0000000005 
(0.0000000027) 

-0.0000000007 
(0.0000000026) 

0.0000000098 
(0.000000011) 

0.00000000949 
(0.000000011) 

 
Spädbarn 

-0.0186 
(0.0124) 

-0.0196 
(0.0128) 

0.0254 
(0.0194) 

0.0313 
(0.0207) 

 
PV 

2.527* 
(1.309) 

2.439* 
(1.335) 

1.742 
(2.078) 

2.126 
(2.187) 

 
VA 

-1.151 
(0.824) 

-1.150 
(0.822) 

1.227 
(1.584) 

1.132 
(1.581) 

 
Konstant 

1.304 
(1.092) 

1.503 
(1.115) 

-2.509 
(1.621) 

-4.015** 
(1.832) 

 
Land fixed 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
År fixed 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Ja 

 
Observationer 

 
659 

 
659 

 
558 

 
558 

 
R-squared 

 
0.120 

 
0.120 

 
0.151 

 
0.140 

 
Adj R-

squared 

 
0.0984 

 
0.0981 

 
0.1263 

 
0.1142 

 
 

Länder 
 

66 
 

66 
 

56 
 

56 
 

Robusta standardfel i parenteser 
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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6. Diskussion  
Tidigare studier kring korruptionens påverkan på bistånd har inte gett några tydliga svar, 

vilket beskrevs i teoriavsnittet. Dessa påvisade svaga samband som tydde på att mer korrupta 

länder skulle få mer bistånd, men generellt sett upptäcktes inga signifikanta samband. 

Resultaten i denna uppsats pekar i samma riktning, då endast ett fåtal av samtliga utförda 

regressioner gav en signifikant koefficient för korruptionsnivån. Noterbart är att Corruption 

Perceptions Index (CPI), vilket var uppsatsens huvudregressor, enbart uppvisade signifikans 

en gång i huvudregressionen. Detta var i modell 2 i tabell 2, en regression som enbart 

innefattar CPI utan kontrollvariabler och där bara land var fixed. Den koefficienten säger inte 

särskilt mycket, då det inte kontrolleras för något annat än landsfixa effekter. Den relevanta 

modellen med CPI som korruptionsmått, modell 3 i tabell 2, var inte signifikant på någon 

nivå. Konfidensintervallet för denna modell sträckte sig från -0,022 till 0,018. Potentiellt sett 

skulle alltså en enhetsökning i CPI kunna innebära ungefär 2 procents ökning eller minskning 

av mottaget bistånd per capita i ett land, vilket inte är en försumbar förändring. För att sätta 

detta i perspektiv så skulle en ökning med 10 enheter i CPI kunna leda till en 20-procentig 

förändring. Effekten av CPI på mottaget bistånd per capita är svår att fastslå, men det går inte 

att utesluta en relativt stor effekt. Vad som står klart är i alla fall att det inte finns en statistiskt 

signifikant koppling mellan CPI och mottaget bistånd per capita. 

 

I tabell 2 visar CC liknande resultat som CPI, även om koefficienterna går åt olika riktningar 

och konfidensintervallen skiljer sig lite åt (se appendix tabell 4). CPI har en negativ 

koefficient och CC en positiv, och CPI har något större värden i sitt konfidensintervall än CC. 

Ingen av korruptionsmåtten får ett signifikant resultat, vilket kan bekräfta tidigare studiers 

resultat om ett svagt samband mellan variablerna. Detta är inte helt oväntat och tyder på att 

det finns andra faktorer som har en större betydelse och koppling till beslutet om bistånd. 

Vilka dessa faktorer är, eller magnituden av dess påverkan, är något vi inte kan påvisa genom 

denna studie. På det området får tidigare nämnd litteratur ge en fingervisning på vilka 

faktorer som påverkar biståndet. 

 

När vi undersöker om korruptionsnivån i mottagarländerna påverkar Sveriges och USA:s 

bilaterala bistånd per capita blir resultaten också relativt vaga. Resultaten som vi finner är att 

det finns en statistisk signifikant koppling mellan korruptionsnivån mätt i CPI och det 

Svenska biståndet per capita. Däremot fann vi ingen statistisk signifikant koppling mellan det 



26 

bilaterala bistånd USA ger och CPI. Estimatet för Sverige är -0.0365, vilket betyder att en 

enhetsökning i CPI minskar biståndet per capita från Sverige med i genomsnitt 3,65 procent. 

Alltså erhåller mindre korrupta länder mindre bistånd, eller mer korrupta länder mer bistånd. 

Då estimatet är signifikant kan vi på en 10-procentig nivå statistiskt säkerställa att korruption 

har en påverkan på det svenska bistånd per capita som mottagarländerna erhåller. 

Konfidensintervallet i denna regression för Sverige är -0,079 - 0,006, vilket med stor 

sannolikhet innebär att sambandet är negativt, potentiellt starkt. Noterbart är att tidigare 

nämnd litteratur visade att skandinaviska länder tenderar att ge mindre bistånd till mer 

korrupta länder, alltså motsatsen till denna uppsats resultat. Detta skulle kunna bero på att 

denna studie endast undersöker Sverige och inte Skandinavien som helhet. Dessutom studeras 

olika tidsperioder med olika metoder. Estimatet för USA är 0.00611 vilket betyder att en 

enhetsökning av CPI medför en ökning av biståndet per capita med ungefär 0.6 procent. 

Resultatet är dock inte signifikant vilket betyder att vi inte kan statistiskt säkerställa att det 

finns ett samband mellan korruption och USA:s bistånd per capita.  

 

Vid användandet av CC som korruptionsmått blir resultatet annorlunda för Sverige. Estimatet 

för Sverige är 0.00320 men inte signifikant. För USA är estimatet 0.00176 och inte heller 

signifikant, vilket även var fallet med CPI som korruptionsmått.  Detta medför att vi inte kan 

säkerställa att det finns något samband mellan korruption mätt i CC och det svenska och 

amerikanska biståndet per capita. 

 

Konfidensintervallen för regressionerna med Sveriges och USA:s bistånd per capita (se 

appendix tabell 5) innebär att det potentiellt sett kan finnas ett relativt starkt samband för 

båda länderna. En eller två procents förändring i bistånd per capita per enhetsförändring i CPI 

eller CC kan som sagt vara betydande. En procents förändring i USA:s bistånd per capita 

innebär också en större absolut förändring än för Svenskt bistånd per capita, då USA 

generellt sett sänder mycket mer bistånd per capita än Sverige.  

 

Att det är Sverige som får det enda signifikanta resultatet i regressionerna med Sveriges och 

USA:s bistånd per capita kan följa från ländernas respektive hållning i biståndsfrågan, som 

beskrevs i teoriavsnittet, samt av ländernas olika ställning i världen. Sidas hållning beskrev 

mer ett individuellt och nationellt fokus på mottagarländerna och dess utmaningar. USA:s 

Foreign Assistance beskriver biståndsfrågan mer i termer av global säkerhet, fred och 

utveckling. Att USA har fler globala åtaganden som stormakt kan tänkas förklara skillnaden i 
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fokus länderna mellan ländernas nationella hållning kring bistånd. Detta kan göra att USA:s 

bistånd mer påverkas av faktorer som säkerhetspolitik eller politiska relationer.  

 

Det som går att utläsa från korrelationsmatrisen (se appendix tabell 6) är att korrelationen 

mellan CPI och bistånd per capita samt CC och bistånd per capita är väldigt låg, CPI -0.0115, 

CC -0.1159. Detta betyder att korrelationen mellan dessa variabler inte är särskilt stark och 

att det inte finns ett tydligt samband mellan dem utifrån datan. Det som är noterbart är att 

både CPI och CC är negativt korrelerade med bistånd per capita. Korrelationen mellan CPI 

och Sveriges bistånd per capita är 0.119, CPI och USA:s bistånd per capita 0.0338, CC och 

Sveriges bistånd per capita -0.0678 och CC och USA:s bistånd per capita 0.2770. Även här 

finns det inte en stark korrelation mellan variablerna vilket betyder att det inte finns ett tydligt 

samband mellan dem.  

 

De signifikanta resultat som erhölls i denna studie pekar mot att mer korrupta länder får 

högre bistånd. Det kan finnas flera skäl till varför de signifikanta resultaten blev sådana. 

Något som kan tänkas förklara resultatet är att länder som har en hög korruptionsnivå ofta har 

det sämre ställt på många fronter, då korruption lätt kan leda till ytterligare problem. Hög 

korruptionsnivå medför generellt sett större fattigdom, färre demokratiska rättigheter och 

andra besvär. Bistånd är alltjämt ett sätt att bekämpa dessa problem, varför det kan vara en 

anledning till att länder med högre korruptionsnivå erhåller ett högre bistånd. Ovissheten i 

den kausala riktningen mellan korruption och andra nämnda problem gör det svårare att med 

klarhet säga att korruption i sig själv är det som påverkar biståndet. Att monetärt bistånd är 

det främsta verktyget till att bekämpa korruption är också omdiskuterat, vilket Deaton 

poängterat, då pengarna lätt kan hamna i fel händer och missbrukas. Om denna studie 

undersökt bistånd i form av exempelvis organisatorisk hjälp i organisationer, institutioner 

eller företag som vill stävja problemen kanske resultaten hade varit annorlunda. 

 

Dessa resultat behöver inte betyda att korruptionsnivå inte har något samband med bistånd till 

mottagarländerna, då enbart ett visst urval av länder med vissa kontrollvariabler studeras. 

Som sagt är korruption också svårt att mäta och sätta ett värde på, vilket kan vara en 

förklaring till de olika resultaten beroende på vilket mått av korruption som används. 

Korruptionsmåtten vi använder, Corruption Perceptions Index och Control of Corruption, är 

utformade och framtagna på två olika sätt vilket kan till viss del förklara varför de har olika 

värden på koefficienterna. Trots detta visar de båda på liknande, vaga samband.  
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Avslutningsvis kan denna studie inte påvisa och säkerställa ett samband mellan 

mottagarländers korruptionsnivå och bistånd per capita. Viktigt att poängtera är att 

korruptionsnivå i denna studie redovisats genom CPI och CC. Visserligen nämner Sida CPI 

som vedertaget mått på korruption, men att andra faktorer som kan påvisa korruption också 

tas i beaktning är troligt. Den dagen ett helt självklart och precist mått på korruption 

tillkommer kan sambandet utredas med mer klarhet. Därmed lämnar denna undersökning ett 

tomrum och fortsatta frågetecken inom ämnet.  
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7. Slutsatser 
Syftet med undersökningen var att se om det fanns något samband mellan korruption och 

bistånd, om korruptionsnivån i mottagarländerna påverkar storleken på biståndet som de 

erhåller. Efter att ha genomfört fixed effect-modellen där både landskonstanta och 

entitetskonstanta effekter fångats upp fanns inga tydliga samband mellan korruption och 

bistånd per capita i studiens huvudfråga, då ingen statistisk signifikans uppnåddes. Detta 

resultat avspeglar tidigare forskning inom området, vilken inte hittade signifikanta samband 

mellan mottagarländers korruptionsnivå och mottaget bistånd. Vad som påverkar 

biståndsgivandet är oklart, nu när korruptionsnivå påvisats inte göra det. Tidigare forskning 

har pekat ut faktorer som påverkar enskilda länders biståndsgivande, men inte samtliga 

bistånd. Onekligen vore det intressant att urskönja dessa faktorer för att kunna få en 

helhetsbild av vad som påverkar biståndsgivandet, vilket framtida forskning kan bidra med. 

Vidare skulle det vara intressant att undersöka hur korruptionsnivå i mottagarländer påverkar 

olika typer av bistånd, exempelvis jämföra korruptionsnivåns påverkan på humanitärt bistånd 

och utvecklingssamarbeten eller monetärt bistånd och icke-monetärt bistånd. Det som går att 

statistiskt säkerställa på en 10-procentig nivå är att korruption påverkar Sveriges bistånd per 

capita vid ett användande av korruptionsmåttet Corruption Perceptions Index, vilket också 

tidigare studier pekade på. En enhetsökning av korruption (CPI) minskar biståndet, vilket 

betyder att mer korrupta länder erhåller mer bistånd än länder med lägre korruption. Utifrån 

studiens resultat verkar det alltså som att korruptionsnivån i mottagarländerna påverkar 

USA:s och Sveriges bistånd per capita olika. I uppsatsens huvudfråga ger undersökningen 

dock inget bevis på att det skulle finnas något samband mellan mottagarländernas 

korruptionsnivå och mottaget bistånd per capita.  
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Appendix 
Tabell 4 
 

 
T-värde och 95 % konfidensintervall 

 
Tabell 4 visar t-värdet och konfidensintervallet från tabell 2 och modellerna 3 och 4.  
 
Tabell 5 
 
Tabell 3  t-värde  Konfidensintervall 
Modell 1  0.42  -0.023 – 0.035 
Modell 2  0.29  -0.0105 – 0.014 
Modell 3   -1.72  -0.079 – 0.006 
Modell 4   0.35  -0.015 – 0.021 
 

T-värde och 95 % konfidensintervall 
 

Tabell 5 visar t-värdet och konfidensintervallet från tabell 3. 

 

Tabell 6: Korrelationsmatris 

Tabell 2  t-värde  Konfidensintervall 
Modell 3  -0.20  -0.022 – 0.018 
Modell 4  0.88  -0.0048 – 0.012 
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