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Abstract 

Some consider increasing income inequality within countries as one of the biggest threat to 

the world economy in the year of 2015. Increasing within country inequality creates both 

political as well as economic insecurity. It erodes economic initiatives as well as democracies 

and people are left in exclusion, which undercut the ideal of human equality. In the light of the 

above, this thesis investigates the relationship between a membership in the World Trade 

Organization (WTO) and within country income inequality in 54 developing countries during 

the years 1970-2005. The study takes stand from neoclassical trade theory. By estimating a 

fixed effect OLS model, my analysis arrives in that a membership has a significant negative 

effect on income inequality.  

Keywords: OLS-regression, WTO, Världshandelsorganisationen, ojämlikhet, Heckscher 

Ohlin, Stopler Samuelson, fixed effects, multiple regression analysis, multilinjär 

regressionsanalys, Ginikoefficienter  
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1. Inledning  

”Inequality is the defining challenge of our time”1 är hur president Obama år 2013 beskrev 

den ökade ojämlikheten i världen (Krugman, 2013). Vissa ekonomer (se t.ex. Birdsall & 

Londono 1997; Krugman 2013) hävdar att ojämlikhet är en orsak till snarare än en 

konsekvens av ekonomisk tillväxt, medan andra (Banerjee & Duflo, 2003) hävdar att 

ojämlikhet hindrar vidare ekonomisk tillväxt. Konstaterat är dock att ojämlikhet påverkar alla 

länder i världen genom att skapa både politisk och ekonomisk osäkerhet. Ekonomiska 

initiativ så väl som demokratier undermineras, och människor lämnas i ett utanförskap som 

underskrider idealet om alla människors lika värde (se t.ex. Piketty 2014; OECD 2008). 

Framförallt ojämlikhet i inkomst är en av de aspekter som tydliggör problemets bredd och 

komplexitet då begreppet även innefattar ojämlikhet i utfall och möjligheter (Mohammed, 

2015).  

I denna uppsats kommer jag studera en policy som jag tror kan påverka nivån av ojämlikhet 

inom länder, ett lands inträde i Världshandelsorganisationen (WTO). WTO:s huvudsakliga 

funktion är att försäkra att handel mellan länder flödar så förutsägbart, smidigt och fritt som 

möjligt och organisationens mål är att genom ömsesidigt gynnande handelsavtal förbättra 

välfärden för människor i medlemsländerna samt vara ett forum för förhandlingar om 

handelsliberalisering (WTO, 2014a). Ett WTO-inträde innebär implicit ökad öppenhet för 

medlemsländerna då de i och med inträdet bland annat förbinder sig att anpassa sina 

tullregler efter WTO:s regelverk och föra en mer transparant handelspolitik (WTO, 2015.)  

Debatten kring WTO och implikationerna av ett medlemskap har de senaste åren blivit mer 

aktuell. Förklaringen kan finnas i att det först är nu som vi kan urskilja de effekter 

medlemskapet har fått på framförallt de utvecklingsländer som blev medlemmar av 

organisationen under 1970-talet, men även som ett resultat av att medlemmarna efter långa 

förhandlingar har lyckats nå konsensus gällande Baliavtalet.   

Baliavtalet var WTO:s första globala frihandelsavtal, där en stor del av avtalets fokus låg på 

hur utvecklingsländer ska kunna förenkla sina handelsprocedurer, något som indirekt innebär 

                                                
1 Ungefärlig översättning: ojämlikhet är den definierande utmaningen i vår tid. 



6 

 

större öppenhet för de berörda länderna2. När avtalet kollapsade i augusti år 2014 trodde 

många att det skulle innebära slutet för globala handelsförhandlingar. Medlemmarna 

lyckades dock nå konsensus i december samma år, vilket har ökat förtroendet för WTO:s 

förmåga att driva multilaterala handlingsförhandlingar framåt samt resulterat i att 

organisationen har återfått ett visst mått av relevans. Innan konsensus uppnåddes 

uppfattades WTO av många som en verkningslös organisation oförmögen att förena 

medlemmarnas intresse (WTO, 2014c).  

Studier (Winters, 2000) tyder på att det finns ett samband mellan ett WTO-inträde, i termer 

av ökad öppenhet, och minskad fattigdom. Samma positiva relation är dock svår att urskilja 

mellan öppenhet och ojämlikhet. Det råder diskussioner forskare emellan huruvida 

förändrade nivåer av ojämlikhet i utvecklingsländer som blev medlemmar av WTO under 

början av 1970-talet och framåt är ett resultat av ett medlemskap, och därmed ökad 

öppenhet mot omvärlden, eller inte (se t.ex. Seshanna & Decornes 2013; Fosse & 

Raimondos-Moller 2012). 

Enligt neoklassisk handelsteori ses reducerade handelshinder bland annat som ett verktyg 

för länder att höja sin välfärd genom ökade exportintäkter och förbättrad resursallokering 

(OECD, 2009). Ett av Heckscher Ohlin teoremets resultat är att när ett land öppnar upp för 

(ytterligare) handel kommer avkastningen till den sektor i vilken landet har en komparativ 

fördel i att öka. När ett utvecklingsland med relativt fler lågutbildade än högutbildade öppnar 

upp för handel kommer således de lågutbildades löner öka relativt de högutbildades, kvoten 

(!
!

!!) kommer minska. Lönenivåerna kommer därmed konvergera och inkomstojämlikheten 

inom landet minska (van Marrewijk, 2007). Traditionellt sett karaktäriseras den norra delen 

av världen av en högteknologisk sektor som utgörs av högutbildad arbetskraft, medan den 

södra delen karaktäriseras av en lågteknologisk sektor som utgörs av lågutbildad arbetskraft. 

I uppsatsen kommer länder i syd studeras, där jag ur ett teoretiskt perspektiv förväntar mig 

minskade klyftor mellan de hög- och lågutbildade som ett resultat av ett medlemskap i WTO. 

Teorins antaganden skiljer sig dock mot resultatet många studier av utvecklingsländer med 

relativt fler lågutbildade visar.  

                                                
2 GATT hade tidigare nått avtal, men inte WTO eftersom organisationen tillkom först år 1995.  
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Mot denna bakgrund kommer jag i denna uppsats undersöka om ett medlemskap i WTO 

påverkar ett lands nivå av ojämlikhet. Uppsatsens övergripande syfte är därför att utreda 

förhållandet mellan ett utvecklingslands medlemskap i WTO, implicit landets ökade öppenhet 

mot omvärlden, samt förändrad ojämlikhet inom landet. Huvudsakligen testas Heckscher 

Ohlin modellens antaganden mot frågeställningen ”leder ett medlemskap i WTO till förändrad 

ojämlikhet inom ett utvecklingsland?”3. För att studera det eventuella sambandet mellan 

ojämlikhet och ett WTO-inträde konstrueras en regressionsanalys som estimeras med fixed 

effects minsta kvadratmetoden (OLS)4. Ginikoefficienter från Standarized World and Income 

Database (SWIID) utgör måttet på ojämlikhet samt beroende variabel. Medlemskap i WTO 

används likvärdigt med öppenhet och utgör den oberoende variabeln. Utbildning, demokrati 

och BNP är variabler jag tror kan påverka det kausala sambandet mellan ojämlikhet och 

öppenhet varför de inkluderas i analysen som förklarande variabler. Tidsperioden 

undersökningen avser är år 1970-2005.  

Genom att estimera förändringar i ojämlikhet inom länder som en funktion av öppenhet, 

utbildningsnivå, BNP och demokrati samt efter genomförandet av robusthetstest kom jag 

fram till att uppsatsen finner stöd för hypotesen att ett WTO-medlemskap har effekt på 

ojämlikhet, och att effekten är negativ. Ojämlikheten minskar därför.   

Uppsatsen är disponerad enligt följande; kapitel två redogör för uppsatsens beroende 

variabel ojämlikhet, tredje delen skildrar ojämlikhet ur ett handelsteoretiskt perspektiv. Kapitel 

fyra redogör för världshandelsorganisationens roll i förändrad ojämlikhet. I del fem skildras 

tidigare forskning. En redogörelse för den empiriska undersökningen samt förväntade 

resultat utgör del sex. Del sju beskriver faktiska regressionsresultat, en diskussion av dessa 

samt en robusthetsanalys och i del åtta presenteras slutsatsen.  

 

  

                                                
3 Världsbankens kategorisering av länder som hög-, medel-, medel-låg-, eller låginkomst gäller 
genomgående i uppsatsen eftersom WTO inte själva har definierat vad ett utvecklingsland innebär. 
Utvecklingsland avser enligt Världsbankens kategorisering låg-och medelinkomstländer. 
4 Jag kommer genomgående i uppsatsen behålla det engelska uttrycket för fixed effects.  



8 

 

2. Ojämlikhet  

I följande avsnitt diskuteras studiens beroende variabel, ojämlikhet. Avsnittet fokuserar på 

vad ojämlikhet är och hur begreppet mäts. Även argument för och emot vald metod 

presenteras.  

Vid studier av ojämlikhet i utvecklingsländer beaktar man vanligtvis två huvudfrågor.  Först 

identifieras vilken dimension av jämlikhet som har störst betydelse för mänskligt 

välbefinnande. Sedan undersöks hur vald dimension av jämlikhet är distribuerad mellan 

individer, hushåll, olika grupper inom samhället eller länder. Välbefinnande är dock en 

multidimensionell aspekt, vilken enligt Stiglitz (2009:10) definieras som ett tillstånd av att 

umgås med andra människor i ett samhälle där (a) människors grundläggande behov 

tillmötesgås (b) där de kan agera effektivt och meningsfullt i jakten på sina mål, och (c) där 

de känner sig tillfredsställda med sina liv.  

För att känna tillfredställelse måste människors grundläggande behov vara tillgodosedda, 

varför studier av ojämlikhet i utvecklingsländer mestadels har studerat materiellt 

välbefinnande. De två vanligaste dimensionerna av materiellt välbefinnande är i sin tur 

ojämlikhet i utfall eller ojämlikhet i möjligheter, där ojämlikhet i utfall är mer frekvent använt i 

studier denna uppsats bygger på (se t.ex. Dollar & Kray 2001; Goldberg & Pavcnik 2004; 

Atkinson & Bourguignon 1987). Ojämlikhet i utfall syftar bland annat på nivå av inkomst eller 

utbildningsgrad medan ojämlikhet i möjligheter fokuserar på rättviseaspekten av utfallet, till 

exempel jämlik tillgång till utbildning (UNDP, 2013). Eftersom jämlikhet i utfall kan ses som 

en förutsättning för jämlikhet i möjligheter har jag i denna studie valt att fokusera på 

inkomstojämlikhet.  

Det vanligaste måttet för att mäta inkomstojämlikhet är Ginikoefficienten, och det är även det 

mest lämpade måttet på ojämlikhet vid jämförelse av länder över tid (Bergh och Nilsson 

2008; Solt 2008). Koefficienten varierar mellan 0 och 1, där 0 visar fullständigt jämlikhet (alla 

personer har lika stor andel av all inkomst) och 1 fullständig ojämlikhet (en person har all 

inkomst och resten har noll). Ginikoefficienten, 𝐺, beräknas genom att man tar medelvärdet 

av skillnaden mellan varje möjligt par av individer, dividerat med genomsnittet av 

populationen (𝜇) (Daamgard, 2015).  
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𝐺 =
𝑥! − 𝑥!!

!!!
!
!!!

2𝑛!𝜇
 

Där; 

n= storlek på befolkningen 

𝑥!= person i:s inkomst 

𝑥!= person j:s inkomst 

𝜇 = genomsnittlig inkomst 

Grafiskt representeras Ginikoefficienten av ytan mellan Lorentzkurva och jämlikhetslinjen, se 

figur 1. Lorenzkurvan är en kurva som beskriver ett lands inkomstfördelning och är en 

funktion av hur stor del en kumulativ proportion av befolkningen tjänar av landets 

sammanlagda inkomst. För att beräkna kurvan rankas först alla individer eller hushåll inom 

ett land i stigande ordning enligt inkomstnivå, se tabell 1. Ihopsamlad data delas sedan in i 

fem undergrupper beroende på inkomstnivå, med 20 % av data i varje undergrupp, percentil. 

Inkomsten beräknas och uttrycks i procent av BNP, och grupperna plottas därefter från 

fattigast till rikast. Avslutningsvis drar man en linje genom dessa punkter, och det är denna 

linje som utgör Lorentzkurvan (Coudouel et al. 2002).  

 

Figur 1 Lorentzkurva 

Beräkningen exemplifieras i tabell 1 med data från Danmark, ett av världens mest jämställda 

länder, och Namibia, ett av världens minst jämställda. Genom att dela in de två ländernas 
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inkomstgrupper enligt kategoriseringen ovan går det att illustrera respektive lands 

Lorentzkurvor. Perfekt jämlikhet uppstår vid ett scenario där 20 % av befolkningen äger 20 % 

av inkomsten, 40 % av befolkningen 40 % av inkomsten, och så vidare. I tabellen kan man 

tydligt urskilja att inkomstfördelningen i de olika percentilerna är närmare perfekt jämlikhet i 

Danmark än i Namibia.  

  1:a 
percentilen 

1-2:a 
percentilen 

1-3:e 
percentilen 

1-4:e 
percentilen 

1-5:e 
percentilen 

Gini 

Perfekt 
jämlikhet 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 0 

Danmark 0 0.8 0.23 0.41 0.64 1 24 

Namibia 0 0.01 0.4 0.1 0.21 1 61 

Tabell 1 Lorentzkurva: Danmark och Namibia. Källa: Världsbanken (2014) 

Exemplet illustreras i figur 2, där det grafiskt går att urskilja att Danmark har mindre avstånd 

från sin kurva till jämlikhetslinjen, varför landets Giniindex är betydligt mindre än Namibias.  

Hypotetiskt, om alla hushåll inom ett land har lika stor andel av inkomsterna råder det perfekt 

jämlikhet. Lorentzkurvan skulle då befinna sig på jämlikhetslinjen, den i figur 2 45-gradiga 

diagonala linjen. Ett annat extremfall är om ett hushåll i ett land har 100 % av landets totala 

inkomst, kurvan skulle då följa den blå linjen i diagrammet som representerar fullständig 

ojämlikhet. Det finns dock inget land i världen där ovan scenarion gäller. Ginikoefficienten 

beräknas som området mellan Lorentzkurvan och jämlikhetskurvan (A) dividerat med 

området under jämlikhetslinjen (A+B). Ju större arean mellan linjen och kurvan är, desto 

större blir Ginikoefficienten, och landet mer ojämlikt.  
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 Figur 2 Lorentzkurva: Danmark och Namibia. Källa: Världsbanken (2014) 

Där; 

Ad= Area A Danmark An= Area A Namibia 

Bd= Area B Danmark Bn= Area B Namibia 

Ibland hävdas det att en nackdel med att använda Ginikoefficienter som mått på ojämlikhet 

är att koefficienterna inte är additiva genom grupper. Det innebär att ett samhälles totala 

Ginikoefficient inte är ekvivalent med summan av Ginikoefficienterna i undergrupperna. Det 

förekommer även diskussioner om vilken data som är bäst lämpad som underlag för 

beräkningar av koefficienten. Vanligast förekommande är data baserad på inkomstnivå, 

utgifter för konsumtion eller båda. Huruvida konsumtion eller inkomst sedan är att föredra 

råder det också viss diskussion om.  

UNDP (2008) hävdar att inkomst är att föredra framför konsumtion eftersom jämlikhet i 

inkomst är en förutsättning för jämlika konsumtionsmöjligheter. Dessutom är kopplingen 

mellan ojämlikhet i inkomst och hälsa starkare än ojämlikhet i utgifter för konsumtion och 

hälsa, varför ojämlikhet i inkomst ses som ett bredare mått. Utgifter för konsumtion kan även 

vara svårare att definiera än inkomstnivåer (Atkinson & Bourguignon, 2000). Milanovic och 

Squire (2005) hävdar vidare att för att få ett än mer noggrant mått på ojämlikhet är 

löneinkomst att föredra framför total inkomst då det senare innefattar mer än bara lön, så 

som pensioner och olika bidrag.  
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Konsumtionsförespråkarna (Bergh och Nilsson, 2008) hävdar å andra sidan att utgifter för 

konsumtion är relativt mindre känsligt för kortsiktiga fluktuationer, och är att föredra i 

utvecklingsländer då de flesta anställningar där är säsongsbetonade och data för 

inkomstnivåer därför blir svår att samla ihop. I många länder finns det dock sällan tillgång till 

både konsumtions- och inkomstdata, utan vanligast är att studier blandar dessa två mått och 

använder dem ekvivalent.  

Bergh och Nilsson (2008) diskuterar begreppet ojämlikhet som distributionen av materiell 

välfärd mellan grupper eller individer i samhället och hävdar att mindre ojämlikhet leder till 

högre effektivitet i ekonomin. Antagandet grundar sig i att inkomstojämlikhet reducerar 

människors möjlighet att utnyttja sin fulla potential, en ekonomi som karaktäriseras av hög 

ojämlikhet är med andra ord inte paretooptimal. Dessutom underminerar ojämlikhet social 

stabilitet och kan påverka social interaktion mellan folk.  

Det råder sammantaget delade åsikter angående vilket mått på jämlikhet som bör användas 

för att få ett så effektivt och korrekt resultat som möjligt. En av anledningarna till varför det 

går att urskilja ett tydligare förhållande mellan ett WTO-inträde och fattigdom än ett WTO-

inträde och ojämlikhet kan därför vara att ojämlikhet är ett mindre etablerat begrepp och 

svårare att mäta än fattigdom. 

2.1 Ojämlikhet i empirin  

Förra året rankade World Economic Forum (WEF) i sin rapport Outlook on the Global 

Agenda 2014 (2013) ökade inkomstskillnader som nummer två på listan av topp tio svåraste 

utmaningar som världen står inför. WEF förutspådde att skillnaden i inkomst mellan rika och 

fattiga inom länder under år 2014 skulle bli mer extrem, och parallellt med de ökade 

inkomstklyftorna skulle även distributionen av välfärd bli mer ojämlik.   

Under WEF:s årliga möte i januari 2015 konstaterades det att förra årets, 2014, förutsägelser 

hade visats stämma. Enligt 2015 års Outlook on the Global Agenda är ojämlikhet årets 

(2015) mest oroande trend och den största utmaningen världen står inför. Hög ojämlikhet 

hotar länders politiska stabilitet då fler människor är missnöjda med deras ekonomiska 

status, vilket gör det svårare att nå politisk konsensus mellan hög- och låginkomstgrupper. 
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Politisk instabilitet gör det även mer riskabelt att investera i länder, och därför undermineras 

dessutom länders utvecklingsmöjligheter.  

Gällande den geografiska aspekten av ojämlikhet går att det att urskilja en tydlig 

koncentration av de mest ojämlika länderna i södra Afrika, samt en polarisering mellan 

relativt mindre ojämlika länder i nord och relativt mer ojämlika i syd. Se figur 3.  

 

Figur 3 Skillnader i jämlikhet i världen. Källa: Business Insider (2014) 

Vid studier av världens 5 minst respektive mest ojämlika länder blir polariseringen än mer 

tydlig. Sydafrika är, enligt senast tillgängliga siffror (SWIID), världens mest ojämlika land med 

ett Giniindex på 65 – ett index mer än dubbelt så högt som världens minst ojämlika land 

Slovenien. Med hjälp av Världsbankens databas går det vidare att fastställa att av de fem 

minst ojämlika länderna har alla länder förutom Slovenien blivit upplevt ökad ojämlikhet de 

senaste 20 åren, det vill säga ländernas Ginikoefficienter har ökat (Världsbanken, 2015).  
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Världens 5 minst ojämlika länder    Världens 5 mest ojämlika länder 
Land Giniindex   Land Giniindex  
Slovenien 26.26  Sydafrika 65 
Norge 24.3  Namibia 61.3 
Island 24.55  Botswana  60.5 
Danmark 24.7  Zambia 57.5 
Tjeckien 25.66  Honduras 57.4 

Tabell 2: Världens minst respektive mest ojämlika länder 2014. Källa: Världsbanken 

(2014) 

Orsaken till den negativa utvecklingen råder det skilda meningar om. Bland annat hävdar 

WTO:s chef Roberto Azevedo att en anledning kan vara tilltagande protektionism, där 

Azevedo senaste rapport (WTO, 2014c) visar en ökning av protektionismen i form av 

stigande handelshinder med 32 %, något han har stora förhoppningar att Baliavtalet ska råda 

bot på. Andra (Rodrik, 2011) hävdar istället att den ökade globaliseringen är en anledning till 

den ökade ojämlikheten eftersom den missgynnar framförallt de fattigaste länderna. Detta då 

det är först när ett land har byggt upp grundläggande samhälleliga funktioner som ökad 

öppenhet minskar ojämlikheten inom ett land.   

Följande avsnitt kommer diskutera ojämlikhet ur ett handelsteoretiskt perspektiv.  

3. Ojämlikhet utifrån ett handelsteoretiskt perspektiv  

I följande avsnitt diskuteras och åskådliggörs ojämlikhet utifrån uppsatsens valda teori, 

Heckscher Ohlin modellen, samt dess resultat. Information kommer huvudsakligen från van 

Marrewijk (2007) om inget annat uppges. 

3.1 Neoklassisk handelsteori  

Nedan redogörs för två av de, för uppsatsen, mest relevanta resultaten av neoklassisk 

handelsteori; Stopler Samuelson förslaget och Heckscher Ohlin teoremet. Heckscher Ohlin 

modellen utgör basen i avsnittet och anses ha lagt grunden för den neoklassisk handelsteori, 

där Heckscher Ohlin teoremet och Stolper Samuelson förslaget är två av modellens resultat.  



15 

 

Gemensamt för resultaten är att de karaktäriseras av samma ramverk. Ramverket utgörs av 

två slutliga varor, två produktionsfaktorer (låg- och högutbildad arbetskraft) och två länder 

med identiska homogena preferenser. Generellt brukar världen även delas upp i en nordlig 

och en sydlig del, där nord karaktäriseras av en högteknologisk sektor som anställer 

högutbildad arbetskraft medan syd karaktäriseras av en lågteknologisk sektor som anställer 

lågutbildad arbetskraft. Marknaden har inga transportkostnader och karaktäriseras av perfekt 

konkurrens samt konstant skalavkastning. Slutligen är efterfrågan densamma i de båda 

länderna och individerna har identiska homogena preferenser. Dock är tillgången till 

produktionsfaktorer i länderna inte den samma. 

3.1.1 Heckscher Ohlin och Stolper Samuelson  

Heckscher Ohlin teoremet relaterar den relativa rikligheten av produktionsfaktorer i en region 

eller ett land till internationell handel med varor och tjänster, och beskriver hur skillnader i 

länders faktortillgångar genererar handelsflöden. Enligt teoremet kommer ett land där 

förekomsten av en produktionsfaktor är relativt större än en annan gynnas av att specialisera 

sig på produktionen av varor där den rikliga faktorn används intensivt i produktionen. Denna 

typ av varor kommer utgöra landets export, och importen kommer bestå av varor vars 

produktionsfaktor landet har relativt sämre tillgång till. I syd, som till stor del består av 

utvecklingsländer, är som tidigare nämnt utbudet av lågutbildad arbetskraft större än 

högutbildad. Vid reducerade handelshinder som möjliggör (ytterligare) handel kommer därför 

utvecklingsländer specialisera sig enligt sina komparativa fördelar, och exportera varor som 

använder den rikliga produktionsfaktorn lågutbildade intensivt i produktionen och importera 

varor som använder högutbildad arbetskraft intensivt i produktionen. Då världen enligt 

modellen består av två länder kommer det högteknologiska landet specialisera sig på 

produktionen av varan som använder högutbildad arbetskraft intensivt i produktionen. 

Skillnaden i länders faktortillgångar kommer därmed generera handelsflöden.  

Stolper Samuelson teoremet är ett av Heckscher Ohlin modellens resultat och kopplar 

varupriser till faktorpriser (löner) genom att svara på frågan vad effekterna av en förändring i 

varupris, orsakat av exempelvis reducerade handelshinder, har på priserna på 

produktionsfaktorerna och faktorintensiteten i produktionsprocessen. Om det råder konstant 

skalavkastning, länderna vid fri handel fortsätter producera båda varor och om varornas pris 
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är ekvivalent med vad det kostar att producera dem kommer en relativ ökning i priset på en 

vara öka den faktiska avkastningen till faktorn som används intensivt i produktionen av den 

varan, och samtidigt minska avkastningen till faktorn som används intensivt i den andra 

sektorn (Markusen, et al., 1995).  

Ytterligare handel kommer därmed resulterar i minskat relativpris i den importkonkurrerande 

sektorns produktion på grund av ökad konkurrens från omvärlden. I en ekonomi med full, 

eller nästintill full, sysselsättning i de två sektorerna kommer åtstramningen i den ena sektorn 

innebära expansion i den andra, eftersom teoremet antar full rörlighet hos 

produktionsfaktorerna inom landet. En nedskärning i den högteknologiska sektorn leder 

därmed till en expansion i den lågteknologiska sektorn, vilket innebär en ökad efterfrågan på 

lågutbildad arbetskraft relativt högutbildad. Ökad efterfrågan leder till att priset på 

produktionsfaktorn ökar, de lågutbildades lön stiger därmed relativt högutbildades. Eftersom 

priset på export initialt ännu inte har förändrats måste en högre lön i den lågteknologiska 

sektorn innebära en absolut minskning i avkastningen i den högteknologiska sektorn. De 

högutbildades löner kommer därmed minska. Följaktligen leder förändrade varupriser till 

förändrade faktorpriser, och som ett resultat av omfördelningen av resurser kommer 

ojämlikheten mellan sektorerna inom ett land minska.  

Enligt teorins antagande skulle därför ett medlemskap i WTO, vilket indirekt leder till mer 

transparens och öppenhet, resultera i minskade klyftor i syd och ökade i nord. Detta eftersom 

priser på lågteknologiska varor kommer öka relativt högteknologiska, och avkastningen till 

den lågutbildade sektorn kommer därför öka relativt den högutbildade. Ur ett teoretiskt 

perspektiv är således min hypotes att ett WTO-inträde har effekt på ojämlikhet inom ett land 

och att effekten i syd är att ojämlikheten, kvoten !!

!! , minskar. På grund av tidsbegränsning 

har jag valt att enbart fokusera på effekterna av ett medlemskap i syd, och kommer i följande 

stycke diskutera WTO:s roll i förändrad ojämlikhet. 
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4. Världshandelsorganisationens roll i förändrad jämlikhet  

I avsnittet kommer eventuella implikationerna av medlemskap i WTO ur ett 

jämlikhetsperspektiv åskådliggöras och diskuteras. Avsnittet kommer även redogöra för 

organisationens historiska bakgrund samt dess filosofi.  

WTO är en regelbaserad, medlemsdriven organisation som övervakar och administrerar 

beslut gällande multilaterala handelsavtal. Avtalen är resultat av förhandlingar mellan 

medlemmar.   

Efter andra världskriget identifierade många av världens länder ett behov av en internationell 

handelsorganisation (ITO) med gemensamma policys och regelverk. Efterfrågan ledde under 

Bretton Woods konferensen år 1944 till grundandet av Internationella Valutafonden (IMF) och 

Världsbanken. Skapandet av ITO gick dock långsamt och istället formade 23 länder istället 

en tillfällig överenskommelse med ett smalare fokus, GATT. GATT utgjorde dock mer en 

uppsättning regler om handel och tullar än en internationell organisation, där länder inte var 

medlemmar utan avtalspartners. Under Uruguayrundan år 1995 ersattes GATT av WTO som 

kom att omfatta även GATS och Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights 

(TRIPS). Genom att dåvarande avtalspartners av GATT signerade avtalet GATT 1994 blev 

de fullvärdiga medlemmar av WTO, som idag är den organisation som övervakar 

multilaterala handelsavtal (WTO, 2011b).  

Filosofin bakom organisationen är att främja världshandeln genom öppna marknader samt 

transparenta och icke-diskriminerande handelspolicys. För att realisera filosofin om öppna 

marknader har WTO ett omfattande regelverk med krav på transparens och ett system för 

övervakning av medlemsländers handelspolitik (Hoekman & Kostecki, 2009). Organisationen 

har även ett tvistlösningsorgan vars uppdrag är att lösa handelskonflikter mellan 

medlemsländer opartiskt och objektivt.  

För att WTO ska kunna garantera sina medlemmar förutsägbarhet och trygghet när de 

handlar med varandra är regler om transparent handelspolicy fundamentala för att 

organisationen ska kunna upprätthålla globala spelregler för världshandel. WTO uppnår 

transparens bland medlemmarna genom att medlemsregeringar i och med inträdet förbinder 
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sig att informera både WTO och andra medlemmar om sin handelspolicy genom 

regelbundna kungörelser. Vidare bedriver WTO också regelbundna granskningar av 

individuella länders handelspolicy för att försäkra sig om att dessa bedrivs enligt reglerna, så 

kallade trade policy reviews. Organisationen försöker genom ömsesidigt gynnsamma 

handelsavtal och förhandlingar mellan medlemsländerna skapa en friare världshandel, vilket 

bidrar till ökad levnadsstandard, full sysselsättning och effektivt utnyttjande av resurser inom 

medlemsländer (Kommerskollegium, 2015).  

Ett medlemskap i WTO är i merparten av utvecklingsländerna eftersträvat då det enligt dessa 

länder leder till en ökad integration i världsekonomin (WTO, 2014b).  Länder grundar bland 

annat sina argument i att en liberal handelspolitik vässar konkurrensen, motiverar innovation 

och främjar sysselsättning inom landet (WTO, 2011b). Utvecklingsländer är dock en 

heterogen grupp länder med olika utvecklingsnivåer, förutsättningar och intressen. Det är 

därför viktigt att bland annat beakta årtalet de olika utvecklingsländerna blev medlemmar, 

samt ländernas initiala nivå av jämlikhet. Sedan GATT blev WTO har det även blivit svårare 

att gå med i organisationen, då bland annat anslutningsprocessen till GATT fortfarande tillät 

länder att behålla policys som inte var helt kompatibla med GATT:s regler. Länder som 

ansöker om medlemskap i WTO möts däremot av både fler regler och större krav från 

befintliga medlemsländer att anpassa sin politik till gällande regler (Davis & Wilf, 2013a).  

Dessutom kan att ett avtal eller en bestämmelse i WTO vara resurskrävande på kort sikt, 

medan vinsterna först uppnås på längre sikt.  

De flesta utvecklingsländer ansökte om medlemskap i organisationen i början av 1970-talet, 

när WTO fortfarande var GATT. Parallellt med trenden att allt fler utvecklingsländer skiftade 

sin handelspolicy mot en mer transparent approach skedde det även en ökning i 

utvecklingsländers handel med omvärlden, som sedan år 1970 har ökat med 25 % och idag 

utgör 44 % av den totala världshandeln (WTO, 2014b). År 1995, när GATT blev WTO, hade 

128 länder formellt gått med i organisationen. Efter det har ytterligare 33 länder, däribland 

Kina år 2001 och Ryssland år 2012, blivit medlemmar. 23 andra länder befinner sig just nu i 

förhandlingar med WTO om att få bli medlemmar, och de som varken är medlemmar eller 

förhandlar om medlemmar är endast en liten avvikande del av världens länder (Davis och 

Wilf, 2013b). Utvecklingsländer utgör ungefär ⅔ av organisationens medlemmar (WTO, 

2015).  
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Angående ett lands initiala situation vid inträde, så har varje enskilt land unika 

anslutningsvillkor. Landet som ansöker om medlemskap behöver inte bara anpassa sig till 

WTO:s generella anslutningsvillkor utan deltar även i bilaterala förhandlingar med befintliga 

medlemsländer i WTO, där särskilda villkor för anslutning förhandlas fram de två parterna 

emellan. Länders förhandlingskraft kommer därför påverka utfallet av förhandlingarna, och 

därmed villkoren för anslutning (Bacchetta och Drabek, 2002). Därför kan ett medlemskap 

tänkas vara mer fördelaktigt för länder med större förhandlingsförmåga då de kan gynna sina 

egna handelsintressen i de bilaterala förhandlingarna.  

Vidare vill WTO vill introducera friare handel genom gradvis progressiv reducering av 

handelsbarriärer, där utvecklingsländer lyder under speciella villkor (WTO, 2014a). Då vissa 

av utvecklingsländerna kan tänkas ha en initial situation av lägre transparens än 

industrialiserade länder får de längre tid att anpassa sig till anslutningsvillkoren, större 

flexibilitet och speciella privilegier. Utvecklingsländer har också möjlighet att höja importtullar 

på vissa varor för att inhemska industrier inte ska utsättas för en alltför stor internationell 

konkurrens (Kommerskollegium, 2013). Att WTO därför ibland beskrivs som en 

frihandelsinstitution är därför inte helt sant. Systemet tillåter tullar, och under begränsade 

omständigheter även andra former av protektionism. Det är snarare ett system av regler 

dedikerade till öppen rättvis konkurrens, varför ett medlemskap för ett utvecklingsland ur 

detta perspektiv bör minska ojämlikheten mellan inkomstgrupper. 

Kritiker hävdar dock att det är svårt att skapa rättvis konkurrens i utvecklingsländer eftersom 

när tidigare skyddade inhemska industrier utsetts för internationell konkurrens slår import av 

billiga substitut ut inhemska industrier. I dessa inhemska industrier är arbetsproduktiviteten 

är låg och man har svårt att uppnå stordriftsfördelar, och när en sådan industri går i konkurs 

slår det hårt mot lågkvalificerad arbetskraft som har svårt att omskola och migrera (Krugman 

och Obstfeld, 2009).  

På grund av detta hävdar bland annat Rodriguez och Rodrik (2000) att de positiva effekter av 

handel gynnar länder först när de finansiella sektorerna är djupt etablerade, 

utbildningsnivåerna höga och regeringen är stabil, och att länder innan denna utveckling 

skett kommer bli exploaterade av multinationella bolag. Det finns exempel (Birdsall och 



20 

 

Londono, 1997) på att ovan har ägt rum bland annat Latinamerika, där inkomstklyftorna har 

ökat mest i de länder som har högst andel handel med omvärlden. 

Vidare har industrialiserade länder sedan länge en väl utbyggd statsapparat och kommer 

därför tillgodogöra sig och distribuera vinster från handel som uppkommer i samband med ett 

WTO-inträde mer effektiv än utvecklingsländer. I ett land med en väl fungerande statsapparat 

bör vinsterna kunna regleras, kontrolleras och distribueras jämt mellan import- och 

exportsektorn. I de flesta utvecklingsländer är dock statsapparaten inte lika utvecklad, och 

vinsterna distribueras därför olika inom landet. I ett flertal utvecklingsländer, bland annat i 

Mexiko (Hanson och Harrison, 1999; Robertson, 2000), Chile (Beyer, Rojas & Vergara, 

1999) och Colombia (Robbins, 1996) har WTO-medlemskapet införlivat sina förväntningar 

om ökad effektivitet och tillväxt, men det har skett på bekostnad av ökad ojämlikhet mellan 

inkomstgrupper.  

5. Tidigare studier  

I följande avsnitt kommer ett urval av tidigare forskning inom området presenteras. 

Inledningsvis presenteras forsning som har mest gemensamt med denna uppsats och sedan 

forskning som fortfarande bidrar till debatten men vars metod och i vissa fall även resultat 

skiljer sig från denna undersökning.  

Generellt har de flesta studier jag har granskat inför denna uppsats undersökt 

handelsliberaliserings påverkan på ojämlikhet. Skillnaden mot min studie är att jag inte mäter 

effekten av handelsliberalisering på ojämlikhet, utan effekten av ett lands ökade öppenhet (i 

form av ett lands medlemskap i WTO) på ojämlikhet. Tolkningen av ett WTO-inträde som ett 

lands ökade öppenhet togs då ett medlemskap inte fullt ut är likvärdigt med 

handelsliberalisering, till exempel så måste länder inte nödvändigtvis sänka sina tullar för att 

bli medlemmar i organisationen.  

Goldberg och Pavcnik (2004) undersöker sambandet mellan handelsliberalisering, ojämlikhet 

och fattigdom inom länder baserat på ett antal fallstudier i utvecklingsländer och finner att de 

mest skyddade industrierna i många utvecklingsländer även är de som anställer en stor 

andel lågutbildad arbetskraft. När skyddet till dessa industrier reduceras som en konsekvens 
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av handelsliberaliseringen sjunker relativpriserna på varor producerade i industrierna och 

därmed även de lågutbildades löner, ett resultat som Goldberg och Pavcnik kallar Stolper 

Samuelson effekten. De ser ingen effekt av handelsliberalisering på löner hos högutbildade, 

och därför antas det att ojämlikheten ökar. Varför effekten är mer märkbar i utvecklingsländer 

relativt utvecklade förklaras genom att den ekonomiska marknaden i utvecklingsländer är 

stelare och mindre rörlig, relativt utvecklade länder.  

Milanovic och Squire (2005) presenterar en modell där de undersöker om reducering av tullar 

orsakar ojämlikhet i lönebaserad inkomst. Milanovic och Squire har valt att använda 

lönebaserad inkomst framför total inkomst då de hävdar att total inkomst beror på faktorer 

som troligtvis inte har någon korrelation med handelsliberalisation, så som pensioner, 

demografi och familjebildning. Då de anser att lönebaserad inkomst är relativt immun för 

ovan faktorer bör kopplingen mellan handelspolicys och lönedistribution vara större än 

kopplingen mellan handelspolicys och inkomstdistribution, och därmed lättare att verifiera 

empiriskt. De undersöker löner i fyra kategorier; lågutbildad och högutbildad arbetskraft, samt 

om arbetskraft arbetar i sektorer som är skyddade av inhemsk handelspolicy eller inte. 

Indelning motiveras genom att de vill undersöka varför en stor del av tidigare empiri 

motsäger Stolper Samuelson teoremets antagande att löner bör öka i den sektorn vars 

varupriser ökar.  De empiriska resultaten visar ett svagt stöd för hypotesen att en reducering 

av tullar ökar ojämlikhet mellan yrken men ett starkare stöd för hypotesen att reducerade 

tullar har ett samband med ökad ojämlikhet mellan industrier, något som är extra tydligt i 

utvecklingsländer. Till skillnad mot Bergh och Nilsson (2008) finner Milanovic och Squire att 

ekonomiska reformer främst ökar ojämlikheten i utvecklingsländer.  

Bergh och Nilsson (2008) undersöker globalisering samt frihet till handels effekt på jämlikhet 

genom en General Methods of Moments (GMM) analys där de likt denna uppsats använder 

Ginikoefficienter från SWIID som mått på ojämlikhet. Syftet med studien är att undersöka om 

handelsliberalisering har effekt på ojämlikhet i inkomst inom länder. De beroende variablerna 

utgörs av Ginikoefficienter från SWIID samt Kutznets ratio, där Kutznets visar jämlikhet i 

förhållande till inkomstnivå per capita i en ekonomi, medan de oberoende utgörs av KOF- 

och EFI-index. EFI väger samman fem dimensioner av ekonomisk frihet och KOF tre 

dimensioner av globalisering.  
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Genom att estimera en fixed effects GMM på inkomstskillnader inom länder som en funktion 

av handelsliberalisation respektive globalisering finner de att vissa dimensioner är kopplade 

till ökade inkomstskillnader. De finner att olika variabler har olika inverkan beroende på 

utvecklingsnivån i landet. Data som användes i undersökningen består av 

panelobservationer från 81 länder, både utvecklings- och utvecklade länder, under perioden 

1970-2005. Bergh och Nilsson finner att ekonomiska reformer har en positiv robust effekt på 

ojämlikhet i rika (utvecklade) länder. I enlighet med traditionell handelsteori visar endast den 

distributionella påverkan signifikant effekt vid en högre inkomstnivå.  

Dollar och Kraay (2001) genomför en regressionsanalys inom och mellan länder genom att 

kategorisera dem som globaliserade respektive icke-globaliserade baserat på handelsvolym, 

handel som andel av BNP samt tillväxt över år. Studien visar att globalisering leder till 

snabbare tillväxt och en minskning i absolut fattigdom i låginkomstländer, men de finner inga 

systematiska bevis på ett förhållande mellan förändrade handelsvolymer och förändringar i 

inkomstojämlikhet.  

För att bevisa effekterna av globalisering på tillväxt ojämlikhet och fattigdom fokuserar de på 

utvecklingen i en liten grupp utvecklingsländer vars handel har ökat betydligt de senaste 20 

åren och hänvisar till dessa som ”post-1980 globalizers”. För att ta reda på vilka 

utvecklingsländer som var relevanta för undersökningen rankade de utvecklingsländer enligt 

deras ökade handel som andel av BNP över de senaste 20 åren och kategoriserade 

tredjedelen med högst handel som andel av BNP som globaliserade länder och resterande 

som icke-globaliserade. Dollar och Kraay insåg dock att kvoten handel och BNP (där de 

observerade data från de tre senaste åren) gav falska effekter eftersom den geografiska 

aspekten har för stor inverkan på länders handelsmönster. De valde därför att se på 

förändringar över tioårsperioder i länders handel som andel av deras BNP. Tidsaspekten 

avlägsnar den falska effekten ett lands geografiska karaktäristiska har på handel och tillväxt 

eftersom den inte förändras över tid.  

Sammanfattningsvis fann de ingen systematisk benägenhet för globalisering att associeras 

med förändrad ojämlikhet, dock att den absoluta fattigdomen minskar. Minskad fattigdom 

behöver dock inte innebära minskad ojämlikhet då de högutbildades löner kan stiga 

proportionellt med de lågutbildades. 
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Eftersom tidigare forskning använder olika specifikationer och definitioner av variabler är det 

svårt att generalisera resultaten. Det verkar som att studier som studerar skillnader mellan 

sektorer landar i att handelsliberalisering minskar jämlikheten, medan länder som ser på en 

allmän nivå i landet inte hittar någon signifikans.  

6. Empirisk strategi  

Inledningsvis kommer regressionsekvationen beskrivas. Därefter följer en redogörelse för 

metoden som har använts för att skatta regressionen. Sedan redogörs för de valda 

variablerna och dess effekt på resultatet. Därpå beskrivs hur data har insamlats och vad 

urvalet baseras på, ekonometriska problem som kan uppstå och avslutningsvis förväntade 

resultat.  Jag undersöker huruvida ett WTO-inträde har signifikant effekt på ojämlikhet, och 

om den eventuella effekten är positiv eller negativ.  

6.1 Regressionsekvation  

För att undersöka om ökad öppenhet har en effekt på ett lands ojämlikhet, och om en 

eventuell effekt har positiv eller negativ inverkan på ojämlikhet, genomför jag en 

regressionsanalys på 54 stycken utvecklingsländer under tidsperioden 1970-2005, totalt 

1964 stycken observationer. Jag använder fixed effects minsta kvadratmetoden (OLS) och 

resultaten kontrolleras för med en robusthetskontroll.  

OLS-estimatorn passar undersökningens syfte då 𝛽2, om den är signifikant, fångar upp 

effekten ett medlemskap i WTO har på Ginikoefficienten. OLS-estimatorn har minst varians 

av alla väntesvärdesriktiga estimat och är därmed också bäst linjärt icke-snedvriden (BLUE) 

givet att OLS uppfyller de så kallade Gauss Markov kriterierna5. Om kriterierna inte uppfylls 

så kan bland annat multikolinjäritet uppstå, något jag återkommer till i avsnitt 6.4, 

ekonometriska problem. 

                                                

5 Se Dougherty (2011) s .112-114 för ytterligare information om OLS kriterier. 
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Eftersom jag har en panel av data där variablerna varierar över tid och inom länder vill jag 

kontrollera för landspecifika effekter som fångar icke observerbar heterogenitet. Därför 

genomför jag en fixed effects OLS. Fixed effekt variabeln 𝛼! fångar upp icke observerade 

landspecifika effekter och, 𝛿! korrigerar för eventuella tidsinvarianta variabler. Vad som finns 

kvar är då effekten inom länder, nettoeffekten av den oberoende variabelns på den 

beroende, vilket är vad jag faktiskt vill undersöka. Ovan leder till att även förklaringsgraden 

för modellen kommer bli högre än vid vanlig OLS (Baltagi,2005). På så vis har jag reducerat 

hotet från utelämnade variabler, och jag undviker därmed heterogenitet. För att kontrollera 

för landspecifika effekter används följande modell, där länder representeras av i och tid av t.  

𝐺!,! = 𝛽! + 𝛽!,!"#!,! + 𝛽!,!"#$%&'()!,! + 𝛽!,!"#$%&'$'(!,! + 𝛽!,!"#/!"#$%"!,! + 𝛽!,(!"#/!"#$%")!!,! + 𝛿!+𝛼! + 𝜀!,! (1)

           

Eftersom undersökningen innehåller relativt många observationer är jag medveten om att det 

saknas en del data. Jag har haft detta i åtanke vid analysen av resultat. 

6.2 Val av variabler 

Nedan kommer förklaringar kring val av variabler i regressionen ges. Jag kommer även 

redogöra för hypoteser kring variablernas effekt på resultatet.  

6.2.1 Beroende  

Ginikoefficienter från SWIID är undersökningens beroende variabel. Ginikoefficienten är det 

mest använda måttet för ojämlikhet, varför det också anses lämpligast att använda i 

uppsatsen.  

Viktigt att beakta vid studier av ojämlikhet är att data för Ginikoefficienter är svår att samla in 

då metoder och källor varierar, speciellt mellan men också inom länder. Det är därför inte lätt 

att konstruera en databas med sekundärkällor. Tidigare har Luxemburg Income Study 

antagits vara det bästa måttet (Bergh och Nilsson 2008:114), men eftersom studien enbart 

täcker 30 höginkomstländer från år 1990 och framåt är den irrelevant för min studie. Ett 

annat frekvent använt mått är World Income Inequality Database (WIID). WIID innehåller 

5000 observationer från 160 länder och är skapat av World Institute for Development 
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Economic Researsch of the United Nations Unversity (UNU-WIDER). Tyvärr hävdar många, 

även skaparna av studien, att WIID är svårt att använda både när man ska jämföra 

inkomstojämlikhet mellan länder och över tid inom enskilt länder (Bergh och Nilsson, 

2008:115). Eftersom min studie avser mäta skillnader i inkomstojämlikhet över tid inom 

länder är därför även data från WIID irrelevant.  

Fredrick Solt (2008) har försökt hantera problemen med få och disparata mått på 

Ginikoefficienten i Standarized World Income Inequality Database (SWIID), en databas 

innehållande komparativ data på inkomstojämlikhet mellan och inom länder. Studien består 

av standardiserade ojämlikhetsindikatorer baserade på data från Luxembourg Income Studie 

och WIID. Skillnaden mellan SWIID och dess föregångare är att SWIID:s databas är skapad 

genom att multiply impute6 observationer från de tidigare studierna, vilket har resulterat i att 

jämförbarheten mellan indikatorerna har ökat. Solt har därmed ersatt saknade variabler i 

föregående studier med substitut, varför SWIID anses ge bättre underlag för jämförelser 

mellan länder och över tid (EDAC).  

Solt’s (2008) mål med studien är att förbättra tillgängligheten och jämförbarheten på data för 

studier mellan och inom länder genom att utnyttja det faktum att olika typer av 

Ginikoefficienter (netto eller brutto) visar systematiska förhållanden (Bergh och Nilsson, 

2008). De systematiska förhållandena är dock också problematiska då Ginikoefficienterna för 

bruttoinkomst oftast är större än koefficienterna för nettoinkomst eftersom tullar och skatt ofta 

har en utjämnande effekt på distributionen av inkomst. Vidare är Ginikoefficienterna för 

nettoinkomst i sin tur större än Ginikoefficienterna för utgifter, då folk vanligtvis använder 

besparingar och lån för att jämna ut utgifter för konsumtion. Jag reserverar mig för ovan i min 

undersökning. Trots den ökade tillgängligheten och förbättrade jämförbarheten i SWIID 

kommer även mätfel i den underliggande data återspeglas i SWIID, vilket kan påverka 

trender och nivåer av inkomst inom länder.  

Eftersom Ginikoefficienten är en skala 1-0 där 1 representerar hög grad av ojämlikhet tolkas 

en negativ effekt på den beroende variabeln som minskad ojämlikhet och vice versa.  

                                                
6 Har valt att behålla det engelska uttrycket.  
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6.2.2 Oberoende  

För att mäta öppenhet används medlemskapsåret i WTO som en dummyvariabel, där 1 

implicerar att landet är öppet och 0 att landet inte är det.  

Metoder för att mäta öppenhet i termer av fri handel brukar vanligtvis innebära att man 

antingen mäter handelsflöden eller tullnivåer. Dessa två metoder är dock inte helt tillförlitliga 

då flöden och nivåer beror på bilateral handel, där länder har olika tullar samt flöden mot 

olika länder (Milanovic & Squire, 2005). Vidare finns det även en problematik angående 

klassificeringen av ett land som öppet eller inte, det vill säga vid vilken tullnivå eller nivå på 

handelsflöden som ett land klassas som liberaliserat. Dessutom har länder olika 

utgångspunkter, vissa har initialt högre nivå av protektionism medan vissa har mindre. Av 

ovan nämna anledningar har jag valt att använda ett medlemskap i WTO som mått på 

öppenhet. Öppenhet förväntas ha en positiv effekt på ojämlikhet, och därmed positiv effekt 

på Ginikoefficienten.  

Vid val av kontrollvariabel är det viktigt att man förväntar sig att kontrollvariabeln kan påverka 

det kausala sambandet. Utbildning anser jag vara en variabel som kan påverka det kausala 

sambandet mellan ojämlikhet och WTO-inträde. Större andel av befolkning med högre 

utbildning relativt andra länder implicerar att fler människor har relativt högre lön (Bergh och 

Nilsson, 2008). Det kan därför antas att ett land med relativt högre andel högutbildad 

befolkning är mindre ojämlikt än ett land med relativt lägre andel, och variabeln förväntas 

därför ha en negativ effekt på ojämlikhet. För att korrigera för effekter från humankapital 

används därför utbildning som en av tre förklarande variabler. Data på variabeln utbildning är 

hämtad Barro och Lees dataset Educational Attainment for Total Population year 1950-2000 

(2014). Datasetet beskriver det genomsnittliga antal skolår invånarna inom respektive land 

har genomgått. Jag förväntar mig att ett land vars invånare har högre genomsnittligt 

antalskolår relativt ett annat land även har mindre grad av ojämlikhet. Ett högre värde på 

variabeln utbildning förväntas ge en negativ effekt på Ginikoefficienten, och därmed negativ 

effekt på ojämlikhet.  

Data till den förklarande dummyvariabeln demokrati är hämtad från Freedomhouse index. 

Eftersom länder kan ses som öppna och vara medlemmar av WTO utan att vara 

demokratiska behöver sambandet mellan demokrati och öppenhet kontrolleras bort. 
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Demokratiska länder kan också tänkas vara mindre ojämlika. Freedomhouse klassificerar 

länder utifrån en skala 1-7, där ett högre värde representerar en mindre grad demokrati inom 

landet. Jag förväntar mig att en högre nivå av demokrati, det vill säga ett mindre värde på 

variabeln, kommer ha negativ effekt på Ginikoefficienten och därmed negativ effekt på 

ojämlikhet.  

För att korrigera för fördelningseffekter orsakade av skillnader i inkomstnivå är 

köpkraftsjusterad BNP per capita inkluderad som förklarande variabeln. BNP per capita och 

länders utvecklingsnivå anses korrelerade, varför vi måste korrigera för effekterna. Jag har 

valt att använda köpkraftsjusterad BNP capita då det anses vara ett bättre jämförelsemått på 

genomsnittlig inkomst och konsumtion (Världsbanken, 2015). I utvecklingsländer är 

dessutom real BNP, köpkraftsjusterad, ofta mindre än nominell BNP medan motsatt 

förhållande gäller i utvecklade länder. Därför är gapet mellan utvecklingsländer och 

utvecklade länder mindre när man ser till köpkraftsjusterad BNP (Soubbotina, 2000). Jag 

förväntar mig att BNP per capita kommer ha en positiv effekt på undersökningens beroende 

variabel, det vill säga att en högre nivå av BNP per capita kommer ha positiv effekt på ett 

lands Giniindex, och därmed positiv effekt på ojämlikhet. Jag antar därmed att ekonomisk 

tillväxt kan öka ojämlikhet.  

Jag kvadrerar även variabeln köpkraftsjusterad BNP per capita för att kontrollera för icke-

linjära effekter. Den kvadrerande effekten kan få en ambivalent tolkning om man studerar 

Kutznetskurvan, som bland annat Bergh och Nilsson (2008) använder sig av. Innebörden av 

modellen är att ojämlikheten i utvecklingsekonomier är tilltagande fram till dess att BNP har 

nått en kritisk punkt där värdet på Ginikoefficienten istället minskar. Kurvan har formen av ett 

inverterat U med Giniindex på Y-axeln och BNP per capita på X-axeln. Den kritiska 

vändpunkten sker när incitamentet till ekonomisk tillväxt skiftar fokus från real- till 

humankapital. Kutznetskurvan har dock inget vetenskapligt stöd och därför förväntar jag mig 

inte att kvadrerad köpkraftsjusterad BNP per capita kommer vara signifikant. Om variabeln 

skulle vara signifikant tror jag dock att den, likt den icke kvadrerade varianten av variabeln, 

kommer ha positiv effekt på Ginikoefficienten.  
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Figur 4 Kutznetskurva. Källa: Krugman och Obstfeld (2009) 

6.3 Data och urval 

Studien avser undersöka om ökad öppenhet har effekt på ett lands jämlikhet genom att 

analysera data från 54 länder under tidsperioden 1970-2005. Eftersom jag endast ser till 

effekten av ökad öppenhet i länder som teorin benämner som syd inkluderas enbart de 

länder världsbanken klassificerar som låg- och lågmedelinkomsttagande i undersökningen. 

Undersökningen skulle även kunnat inkludera höginkomstländer, men på grund av en 

begränsad tidsram har jag valt att fokusera på studiens djup framför bredd. Tabell A.5 i 

Appendix listar valda länder.  

Anledningen till att världsbankens klassificering av länder används motiveras genom att 

WTO inte har definierat vad ett utvecklingsland är, utan det är upp till varje land att avgöra 

sin status, varför Världsbankens klassificering tolkas som mer riktig. Totalt består studien av 

1964 observationer, och urvalet kan därmed tolkas som stort. Det stora antal observationer 

ses som en tillgång, men innebär även att data saknas för vissa observationer. Panelen är 

därmed obalanserad.  

6.4 Ekonometriska problem 

OLS-estimatorns stora fördel är dess enkelhet, vilket dock kan medföra estimeringsproblem 

(Bacchetta et.al, 2012:10). Vid osäkerhet om hur många variabler som ska ingå i 

regressionen kan det uppstå två huvudsakliga typer av fel.  
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Första problemet som kan uppstå är om man felaktigt utelämnar signifikanta variabler som 

borde vara inkluderade, typ 1 fel. Typ 1 fel innebär att regressionsfunktionen blir felaktigt 

specificerad, vilket i sin tur innebär att modellen inte är linjär i parametrar och att det existerar 

ett samband mellan regressionerna i stickprovet, multikolinjäritet. Det finns då en risk att 

variablerna beror på varandra på ett systematiskt sätt, och en förklarande variabel kan fånga 

effekten av en annan. Det blir då svårt att urskilja effekten av en enskild 

regressionsparameter (Bergh och Nilsson 2008:120). I studiens fall innebär det att nivå av 

demokrati kan påverkas av ett inträde i WTO likväl som att ett inträde i WTO påverkas av 

nivå av demokrati. Konsekvensen av är att kovariansen, variansen, och därmed även 

standardfelen, kan bli större än de egentligen är. Beroende på om observationerna är perfekt 

eller nästan perfekt kolinjära kan det uppstå problem med att definiera OLS-estimatorn 

(Westerlund, 2005:160). Jag kontrollerar modellen för multikolinjäritet genom att undersöka 

korrelationen mellan de olika variablerna samt Variance Inflation Factors (VIF).  

Appendix A.3 visar korrelationsmatrisen mellan variablerna inkluderade i regressionen. En 

bra riktlinje är att bara acceptera korrelation under 0.8. Alla korrelationer hos variablerna i 

min undersökning, förutom köpkraftsjusterad BNP per capita och kvadrerad köpkraftsjusterad 

BNP per capita, är mindre än 0.8. Att korrelationen mellan köpkraftsjusterad BNP per capita 

och den kvadrerad köpkraftsjusterad BNP per capita är hög är dock inget överraskande 

resultat eftersom de mäter samma sak. En konsekvens av multikolinjäritet är att signifikanta 

variabler inte visar signifikanta resultat. Jag har dock ett tillräckligt stort urval av 

observationer att variablerna bör gå att analysera ändå, dessutom visar köpkraftsjusterad 

BNP per capita variabeln signifikans. Jag genomför dock ett till test för multikolinjäritet genom 

att undersöka VIF7. VIF värdet ligger för alla variabler, utom köpkraftsjusterad BNP per capita 

och kvadrerad köpkraftsjusterad BNP per capita, nära 1. Så länge VIF har ett värde mindre 

än 3 visar variablerna inga tecken på multikolinjäritet (Westerlund 2005:160).  

Jag testar även för autokorrelation genom ett Durbin Watson (DW) test. Testet visar på ett 

värde av 2.020, varför modellen inte visar tecken på autokorrelation.  Värden från 1.5 till 2.5 

innebär att det inte finns någon autokorrelation, det vill säga att feltermer från olika 

tidsperioder inte är korrelerade. Om modellen skulle vara autokorrelerad skulle feltermerna 

                                                
7 Se appendix A.2 
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bli underestimerade, vilket i sin tur leder till att parametrarna visar på en högre 

signifikansnivå än den sanna.  

Ytterligare en konsekvens av en felaktigt specificerad regressionsfunktion är 

heteroskedasticitet (Westerlund, 2005:157). Heteroskedasticitet innebär att variansen hos 

feltermerna inte är konstant. Standardfelen för koefficienterna ser då större eller mindre ut än 

vad de egentligen är, och signifikanstesterna på estimaten blir inkorrekta. Eftersom OLS-

estimatorn vid heteroskedasticitet inte har lägst varians bland alla linjära och 

väntesvärdesriktiga estimat går det att hitta bättre estimat. Är spridningen av feltermerna 

jämn råder motsatsen, homoskedasticitet, vilket är vad vi vill uppnå. Eftersom min modell 

består av både tidsseriedata och tvärsnittsdata finns det skäl att misstänka 

heteroskedasticitet. För att testa min modell för heteroskedasticitet använder jag mig av 

Breusch Pagantestet (BP)8. BP visar tydliga tecken på att modellen är heteroskedastisk. Jag 

korrigerar för detta genom att använda mig av robusta standardfel. Eftersom SPSS inte har 

en menyfunktion för robusta standardfel med OLS har jag använt mig av ett macrosyntax 

utvecklat av Hayes och Cai (2007) vilket möjliggör regressioner med robusta standardfel.  

 
Den andra typen av problem som kan uppstå är om regressionen istället inkluderar en 

irrelevant variabel. Regressionen kan fortfarande vara väntesvärdesriktig men estimaten får 

större varians, ett högre 𝑅! värde, vilket i sin tur minkar modellens förklaringsgrad och 

estimaten blir därmed mindre effektiva (Verbeek 2008:104). 

Eftersom jag genomför fixed effects OLS reducerar jag hotet från utelämnade variabler och 

undviker därmed heterogenitet.  

6.5 Hypotes kring resultatet 

Jag förväntar mig att ökad öppenhet i form av ett WTO-inträde har en signifikant effekt på 

ojämlikhet inom länder. Jag grundar mitt antagande utifrån både teoretiska modeller, tidigare 

forskning och empiriska observationer. Ur ett teoretiskt perspektiv förväntar jag mig att ett 

WTO-inträde kommer resultera i minskade klyftor inom länder i syd. Jag förutsätter detta då 

ett av H-O modellens antaganden är att priser på lågteknologiska varor i syd kommer öka 

                                                
8 Se appendix A.1  
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relativt högteknologiska, och avkastningen till den lågutbildade sektorn kommer därför öka 

relativt den högutbildade.  

Baserat på tidigare forskningsresultat samt empiri förväntar jag mig däremot ökade klyftor. 

Jag tror, likt Rodriguez och Rodriks (2000), att en förutsättning för att ett land ska gynnas av 

ökad öppenhet är att landet har utvecklat finansiella sektorer. Jag antar även att 

utvecklingsländers finansiella marknader är mindre rörliga samt finner relevans i Krugman 

och Obstfeld (2009) antagande om att inhemska industrier i utvecklingsländer karaktäriseras 

av låg arbetsproduktiviteten och därför har svårt att uppnå stordriftsfördelar. När en sådan 

industri går i konkurs på grund ut av ökad internationell konkurrens slår detta hårt mot den 

lågkvalificerade arbetskraften som har svårt att omskola och migrera, vilket i sin tur kan 

antas resultera i ökad ojämlikhet.  Dessutom antar jag att den av Golfberg och Pavcniik 

(2010) konstruerade Stolper Samuelsson effekten9 kan tillämpas på utvecklingsländer som 

förklaring till varför det sker en positiv förändring av ojämlikhet som ett resultat av ett WTO-

inträde. 

Demokrati och utbildning antar jag däremot är variabler som har en negativ inverkan på 

ojämlikhet, det vill säga att ojämlikhet inom ett land bör minska ju större andel av 

befolkningen som är utbildade samt ju högre grad av demokrati ett land har. Eftersom 

Ginikoefficienten varierar mellan 0 och 1, där 1 visar fullständigt ojämlikhet (en person har all 

inkomst och resten har noll) och 0 fullständig jämlikhet (alla har lika andel inkomst), innebär 

ett större värde mer ojämlikhet. Eftersom antagandet lyder att ovan nämnda variabler 

kommer visa en negativ förändring av ojämlikhet vill vi att de signifikanta variablerna ska ha 

negativ effekt. Avslutningsvis förväntar jag mig att köpkraftsjusterad BNP per capita samt 

kvadrerad köpkraftsjusterad BNP per capita kommer ha en positiv effekt på ojämlikhet.  

Min hypotes är att ett WTO-inträde, öppenhet, kommer ha positivt effekt på Ginikoefficienten 

eftersom jag, tvärtemot teorin, tror att mer öppenhet mot omvärlden innebära ökad ojämlikhet 

inom ett land.  

  

                                                
9 Se avsnitt 5, tidigare studier, för en utförlig beskrivning av Stolper Samuelsson effekten.  
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Variabel Förväntad effekt 
WTO-medlemskap + 
Demokrati - 
Antal skolår  - 
Köpkraftsjusterad BNP per capita + 
Kvadrerad köpkraftsjusterad BNP per 
capita 

+ 

Tabell 3 Variablers förväntade effekt 

7. Regressionsresultat  

Avsnitt redovisar faktiska resultat, en diskussion av dessa samt en robusthetsanalys.  

7.1 Faktiskt resultat  

Vid kontroll för landspecifika faktorer får ett medlemskap i WTO signifikant negativ effekt på 

Ginikoefficienten i alla studiens modeller, det vill säga en negativ effekt på ojämlikhet. När 

variabeln för köpkraftsjusterad BNP per capita adderas i modell 2 är dummyvariabeln för 

WTO-medlemskap fortfarande signifikant, men effekten av variabeln minskar marginellt. 

Köpkraftsjusterad BNP per capita är också signifikant och ger en positiv effekt på 

Ginikoefficienten, även då den är väldigt liten. Innebörden är därmed att en ökning av BNP 

innebär ökad ojämlikhet. När variabeln kvadreras tappar den signifikans och det går därmed 

att konstatera ett linjärt samband mellan Ginikoefficienter och BNP. Kutznetskurvans 

antaganden går därmed inte att tillämpa. I den fjärde modellen adderas variabeln för 

demokrati, den är dock inte signifikant. Inte heller kvadrerad köpkraftsjusterad BNP per 

capita visar signifikans. Medlemskap och köpkraftsjusterad BNP per capita är dock 

fortfarande signifikanta, men effekten av ett medlemskap minskar ytterligare.  Här är dock 

effekten av BNP per capita likt i modell 3 signifikant negativt, vilket innebär att ökad BNP 

leder till en minskad ojämlikhet. Slutligen adderas variabeln för utbildning. Effekten av ett 

medlemskap i WTO ökar, men resultatet blir mindre signifikant i jämförelse med tidigare 

modeller. BNP och utbildning får negativ signifikant effekt på Ginikoefficienten, delvis i linje 

med tidigare antaganden. Kvadrerad BNP och demokrati saknar fortfarande signifikans.  
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Tabell 5 Regressionsanalys OLS fixed effects.  

***=p<0.001 **=p<0.01 *=p<0.05 Beroende variabel: Ginikoefficienter. Robusta standardfel 

inom parantes.  

Syftet med ett WTO medlemskap är att bland annat öka landets integration i världsekonomin. 

Ökad öppenhet vässar konkurrensen, motiverar innovation och främjar sysselsättning inom 

landet. Organisationen själva hävdar att ömsesidigt gynnsamma handelsavtal och 

förhandlingar mellan medlemsländerna skapar friare världshandel. Firare handel i världen 

bidrar i sin tur bidrar till ökad levnadsstandard, full sysselsättning och effektivt utnyttjande av 

resurser inom medlemsländer. Ekonomisk teori hävdar när ett land med öppnar upp för 

(ytterligare) handel kommer avkastningen till sektorn i vilken landet har en komparativ fördel i 

att öka. När ett utvecklingsland med relativt fler lågutbildade än högutbildade öppnar upp 

kommer lågutbildades löner öka relativ högutbildade och klyftor kommer minska. På grund av 

ökade exportintäkter och förbättrad resursallokering kommer även ländernas välfärd öka.  

Resultaten av regressionen tyder som tidigare nämnt på att ett WTO-inträde har en 

signifikant negativ effekt på ojämlikhet. Eftersom fixed effects estimatet mäter effekten av 

medlemskap inom ett land och lämnar ute tidsinvarianta variabler så mäts variationen inom 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 
Medlemskap -4.861*** 

(0.88) 
-3.546** 
(1.741) 

-4.970*** 
(0.909) 
 

-4.834* 
(0.945) 

-4.425*** 
(0.870) 

BNP/capita  0.005* 
(0.000) 

-0.001* 
(0.000) 

-0,001 * 
(0,000) 

-0.003*** 
(0.000) 

BNP/capita 
kvadrerad  

  0.000 
(0.000) 

0.000 
(0.000) 

0.000 
(0.000) 

Demokrati    -0.141 
(0,126) 

-0.221 
(0.121) 

Utbildning     -1.580*** 
(0.138) 

Intercept 42.381*** 
(0.46) 

42.356*** 
(0.495) 

40.984*** 
(0.675) 

41.722*** 
(0.945) 

46.008*** 
(0.978) 

Antal länder 53 50 50 50 50 
Antal 
observationer 

1868 1193 1193 1193 1190 

𝑹𝟐 0.112 0.134 0.137 0.151 0.163 
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länderna över tiden och variabler som skiljer länderna åt utelämnas. Jag har undersökt vilken 

effekt ett medlemskap i WTO har på utvecklingsländer, och syftet med undersökningen är 

därmed uppfyllt.   

 

Ett WTO-inträdes negativa effekt på ojämlikhet finner även stöd i traditionell handelsteori. 

Eftersom ett medlemskap antas resultera i ökad integration i världsekonomin och främja 

sysselsättning inom landet är det heller inte orimligt att anta att klyftorna mellan låg och 

högutbildade kommer minska som ett resultat av detta. Organisationen i sig eftersträvar 

friare världshandel, vilket de menar ska leda till full sysselsättning. Även denna aspekt kan 

tänkas minska klyftor.  

Det är dock svårt att dra entydiga slutsatser huruvida förändringar i ojämlikhet i de 

utvecklingsländer som har blivit medlemmar av WTO (samt dåvarande GATT) under de 

senaste 40 åren är ett resultat av ett medlemskap, och därmed ökad öppenhet mot 

omvärlden, eller inte. Utvecklingsländer är en mycket heterogen grupp av länder, varför det 

finns en möjlighet att förändringar av ojämlikhet är en kombination effekt av landspecifika 

ekonomiska, sociala och politiska funktioner. Det gör det svårt att urskilja den enskilda 

effekten av ett medlemskap i WTO. 

Vidare behöver man hantera stora datamängder för att undersöka situationen, där det finns 

stor risk för mätfel och andra felaktigheter. SWIID är exempelvis inte korrigerad för eventuella 

mätfel som kan ha uppstått i WIID och Luxemburg Income Study. På grund av den stora 

databasen saknas även en hel del data i undersökningen, vilket gjort panelen obalanserad. 

Slutligen har även modellen en låg förklaringsgrad, även när jag kontrollerar för fixed effects. 

vilket innebär att de oberoende variablerna endast förklarar en liten del av den totala 

variansen hos Ginikoefficienten.  

7.4 Robusthetsanalys  

För att kontrollera modellens robusthet undersöker jag vad som händer om man tar bort fixed 

effects och istället estimerar modellen med en vanlig OLS regression10. Resultatet blir att 

                                                
10 Se appendix A.6 
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variablerna tappar signifikans, vilket kan bero på att de är landspecifika och inte 

generaliserbara.   

Vidare testas modellen för heteroskedasticitet genom ett Breusch Pagantest (BP)11. Testet 

visar tydliga tecken på att modellen är heteroskedastisk, vilket jag korrigerar för genom 

använda robusta standardfel.  

Autokorrelation testas för genom Durbin Watson12. Korrelationsmatrisen visar att BNP och 

kvadrerad BNP är korrelerade13, det är dock ett väntat resultat. Modellen kontrolleras även 

för multikolinjäritet genom att studera värdet för Variance Inflation Factor (VIF)14, där även 

VIF indikerar ett högt värde för BNP och kvadrerad BNP. Inga andra variabler visar dock 

tecken på korrelation och multikolinjäritet. Modellen i sin helhet visar heller inte tecken på 

autokorrelation. Slutligen kontrolleras modellen för heterogenitet genom fixed effects OLS.  

8. Slutsats  

Syftet med studien var att undersöka huruvida ett WTO-inträde har effekt på ojämlikhet inom 

utvecklingsländer. Mot bakgrunden att konsekvenser av ojämlikhet inom länder blir alltmer 

uppmärksammade, både av beslutsfattare som organisationer, parallellt med en ökad nivå 

av öppenhet i världen blir relationen intressant och relevant att studera.  

Resultaten av undersökningen tyder på att ett WTO-inträde har effekt på ojämlikhet, och när 

modellen kontrolleras genom fixed effects OLS ger medlemskapet en negativ effekt på 

ojämlikhet. Resultatet finner stöd i Heckscher Ohlin modellen som hävdar att klyftor i syd bör 

minska som ett resultat av ökad öppenhet. Empiriskt kontrasterar resultatet vad många 

studier av utvecklingsländer har kommit fram till. Min initiala hypotes var att ojämlikhet skulle 

öka som ett resultat av ett medlemskap. Detta visade sig inte stämma. Modellen har låg 

förklaringsgrad, varför mina resultat bör därför ses om en indikation om förhållandet mellan 

WTO och ojämlikhet.  

                                                
11 Se appendix A.1.  
12 Se appendix A.2. 
13 Se appendix A.3 
14 Se appendix A.4.  
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För att få ett mer robust resultat är det möjligt att man behöver gruppera länderna efter 

köpkraftsjusterad BNP och/eller region då länder som ansöker om medlemskap även deltar i 

bilaterala förhandlingar medlemsländerna som angränsar till landet i fråga. I dessa bilaterala 

förhandlingar förhandlas särskilda villkor för anslutning fram de två parterna emellan. 

Länders förhandlingskraft samt geografiska placering kommer därför påverka utfallet av 

förhandlingarna, och därmed villkoren för anslutning.  

För WTO innebär resultatet att organisationen får ökad relevans och att de länder som ännu 

inte är medlemmar får ökade incitament att bli det, om de vill minska ojämlikheten inom 

landet det vill säga.  

Jag lämnar uppdraget att urskilja ett eventuellt samband mellan ett WTO-medlemskap och 

ojämlikhet vidare till framtida forskning. Förslagsvis bör man då även inkludera länder i norr 

samt fler förklarande variabler, men även utöka SWIID i syfte att observera skillnader över 

större tidsperioder.  
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Appendix  

A.1 Breusch Pagantest för heteroskedasticitet 

Nollhypotes: Homoskedasticitet  
BP>Chisquare  = förkasta  
115.5>3.84 = förkasta   

RSS: 14610261187 

Regression sum of square: 46153 

 𝐵𝑃 =    !"#$"%%&'(  !"#  !"  !"#$%&
!

= 2307.6 

𝛼  5  % = 3.84 

𝐵𝑃 > 3.84 på en 5 % -ig signifikansnivå. Nollhypotesen förkastas således och vi kan med 95 

% säkerhet säga att modellen är heteroskedastisk 

A.2 Durbin Watson  

Summering av modellenb 
Modell R 𝑹𝟐 Anpassat 𝑹𝟐 Standardfel Durbin-

Watson 
1 ,067a ,004 -,001 114,770 2,020 

a. Prediktorer: (Intercept), Köpkraftsjusterad BNP, Nivå av demokrati, Antal skolår 

b. Beroende Variable: Jämlikhet 
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A.4 VIF 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
  
             A.3 Korrelationsmatris 

 Jämlikhet Medlemskap BNP sqBNP Demokrati Utbildning 

Pearson 
Korrelat-
ion 

Jämlikhet 1,000 ,025 ,069 ,066 ,008 ,021 

Medlemskap ,025 1,000 ,159 ,113 -,118 ,064 

BNP ,069 ,159 1,000 ,947 -,137 ,420 

sqBNP ,066 ,113 ,947 1,000 -,110 ,366 

Demokrati ,008 -,118 -,137 -,110 1,000 -,116 

Utbildning ,021 ,064 ,420 ,366 -,116 1,000 

 
 

Ostandardiserade 
koefficienter 

t Sig. 
Kolinjär Statistik 

B Std. fel Tolerans VIF 
1 
 

(Konstant) 30,211 12,957 2,332 ,020   
Medlemskap 5,473 9,813 ,558 ,577 ,952 1,051 
BNP ,005 ,008 ,631 ,528 ,093 10,744 
sqBNP 2,005E-7 ,000 ,133 ,894 ,099 10,059 
Demokrati ,613 ,990 ,619 ,536 ,966 1,035 
Utbildning -,357 1,560 -,229 ,819 ,810 1,235 
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A.5 Länder i undersökningen   

Armenien Kongo Vietnam 

Bangladesh Kyrgyz 
republiken 

Yemen 

Bolivia Laos Zambia 

Burundi Lesotho Zimbabwe 

Burkina Faso Mauretanien  

Chad Mocambique  

Djibouti Moldavien  

Egypten Mongoliet  

Elfenbenskusten Marocko  

Etiopien Nepal  

El Salvador Niger  

Filipinerna Nicaragua  

Ghana Nigeria  

Georgien Pakistan  

Guatemala Paraguay  

Gambia Senegal  

Guinea Sierra Leone  

Guyana Sri Lanka  

Haiti Sudan  

Honduras Swaziland  

Indonesien Tanzania  

Indien Tadjikistan  

Kambodja Uganda  

Kamerun Ukraina  

Kenya Uzbekistan  
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A.6  Regressionsanalys Pooled OLS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***=p<0.001 **=p<0.01 *=p<0.05 Beroende variabel: Ginikoefficient. Ostandardiserade b-

koefficienter. Robusta standardfel inom parantes. 

 

 

 

 

 

 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4  Modell 5 

Medlemskap 6.490 
(6.464) 

4.706 
(9.674) 

4.942 
(8.493) 

5.516 
(9.794) 

5.473 
(9.813) 

BNP  0.05* 
(0.002) 

0.04 
(0.007) 

0.004 
(0.007) 

0.005 
(0.008) 

BNP i 
kvadrat 

  2.098 
(0.000) 

2.509 
(0.000) 

2.005 
(0.000) 

Demokrati    0.625 
(0.986) 

0.613 
(0.990) 

Utbildning      -0.357 
(1.560) 

Intercept 37.803*** 32.287*** 33.139*** 29.201* 30.211* 

 (6.196) (9.416) (10.338) (12.062) (12.957) 

N 1868 425 425 425 425 

𝑅! 0.09 0.11 0.12 0.14 (0.16) 


