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Abstract  

This study investigates the linkage between different democratic dimensions and economic 

growth. This field of study has been examined numerous times. However, the prior studies 

apply democracy as a united concept, as opposed to this study where the concept is 

categorized into four different variables. These variables are Representative Government, 

Impartial Administration, Civil Liberties and Judicial Independence. The variables are 

constructed from the GSoD index, compiled by the International Institute for Democracy and 

Electoral Assistance. By using panel data for 134 countries between the years 1975-2015, five 

regressions are performed with varying lags in order to capture effects at different points in 

time. The study concludes that the different dimensions of democracy have varying effects on 

economic growth. These effects are time dependent. The results suggest that free and fair 

elections have a direct positive effect, while an independent judicial system has a negative 

direct effect on economic growth. Civil liberties have a delayed positive effect and an 

effective non-corrupt administration has a negative delayed effect on economic growth. 

Overall the result implies that a distinction between the different dimensions of democracy is 

valuable when studying economic growth in relation to democracy.  
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1. Introduktion 

För första gången sedan 2001 existerar det fler diktaturer än demokratier i världen. Det är en 

oroväckande utveckling där auktoritära krafter får allt större inflytande i länder såsom Polen 

och Ungern. Hotet mot demokratin är i allra högsta grad levande och förklaringen bakom 

denna tillbakagång undersöks av såväl forskare som politiker. Att ett demokratiskt 

styrelseskick vanligtvis innebär ett samhälle som bygger på medmänsklighet och allas lika 

värde får anses vara cementerat och därmed också önskvärt ur ett rent humant perspektiv 

(Lührmann & Lindberg, 2020). Huruvida ett demokratiskt styrelseskick medför positiva 

fördelar i form av ekonomisk tillväxt är däremot omdiskuterat (Papaioannou & Siourounis, 

2008). Mot denna bakgrund ämnar studien att vidare utforska sambandet mellan demokrati 

och ekonomisk tillväxt. 

 

Inom ekonomisk tillväxtteori råder det idag konsensus kring ekonomisk frihets positiva effekt 

på tillväxten. En fri marknad, äganderätt och begränsad statlig inblandning anses vara viktiga 

byggstenar för en hälsosam ekonomi. Politikens, och framförallt statsskickets, roll i relation 

till ekonomisk frihet och tillväxt är däremot mer diffus. Tanken om att demokrati skapar 

förutsättningar för idéspridning, ett gott investeringsklimat och ett jämlikt samhälle är vanlig 

inom tillväxtteori. Likväl har studier som fokuserat på demokratins inverkan på ekonomisk 

tillväxt visat på ett mer komplext samband (se t.ex. Barro, 1994). Idag är en övervägande 

majoritet av världens rikaste länder demokratiska, vilket talar för ett samband mellan 

demokrati och ekonomisk tillväxt. Att flera av dessa länder var icke-demokratier under 

perioden de blev rika är ett faktum som däremot inte kan förnekas (Barndt, Bond, Gerring & 

Morreno, 2005). Flera politiska ledare och teoretiker argumenterar för att demokrati är en 

grundförutsättning för att bringa hälsosam tillväxt till världens fattigaste länder. Andra 

motsätter sig detta resonemang till följd av de blandade och oeniga resultat som studier på 

området har givit (Papaioannou & Siourounis, 2008). Att utröna statsskickets möjliga effekt 

på den ekonomiska tillväxten är därav intressant inte bara ur ett forskningsperspektiv, det kan 

även verka som ett viktigt verktyg för beslutsfattare. 

 

Arbetet undersöker olika aspekter av demokrati och dess påverkan på den ekonomiska 

tillväxten. Demokratins olika dimensioner grupperas i följande kategorier: Representativ 

demokrati, Medborgerliga rättigheter, Fungerande rättsväsende samt Rättvis & effektiv 

administration. Syftet bakom denna uppdelning är mångfalt. I och med att demokrati är ett 
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komplext begrepp utan en helt fastställd och vida accepterad definition kan en uppdelning i 

olika beståndsdelar bidra till en tydlighet gällande de specifika attributens påverkan på 

tillväxt. En anledning till att studier visar på olika resultat gällande sambandet mellan 

demokrati och tillväxt anses vara att olika definitioner av demokrati används, vilket i sin tur 

påverkar vilket mått på demokrati som operationaliseras (Bakkar & Ögcem, 2019). I och med 

att denna problematik existerar är det relevant att dela upp begreppet i olika grenar för att 

bena ut hur olika delar av demokrati påverkar tillväxten. Följande frågeställning undersöks:  

 

Hur påverkas den ekonomiska tillväxten av olika demokratiska element?  

 

Frågeställningen besvaras genom en ekonometrisk analys. Fem regressioner specificeras vilka 

inkluderar fyra huvudvariabler som illustrera olika element av demokrati, en dummyvariabel 

för demokratisk övergång samt fem kontrollvariabler som enligt tillväxtteori påverkar den 

ekonomiska tillväxten. Undersökningen bygger på paneldata för 134 länder för perioden 

1975-2015. Studien ämnar inkludera ett så stort antal länder som möjligt, dock begränsas 

antalet av datatillgängligheten. En lista över vilka länder som inkluderas återfinns i appendix 

4. Studiens slutsats är att alla demokratiska element som undersöks har effekt på den 

ekonomiska tillväxten, dock uppkommer effekterna vid olika tidpunkter. Representativ 

demokrati och Fungerande rättsväsende påverkar BNP per capita-tillväxten direkt. 

Representativ demokrati uppvisar en positiv effekt medan den senare variabeln påverkar den 

ekonomiska tillväxten negativt. Medborgerliga rättigheter har en positiv fördröjd effekt på 

tillväxten och Rättvis & effektiv administration har en negativ fördröjd effekt.  

 

Arbetet inleds med en bakgrund och definition av demokrati. Därefter redogörs för olika 

tillväxtteorier, som sedan kopplas till demokrati och hur styrelseskicket enligt teorin bör 

påverka tillväxten. Efter detta görs en genomgång av tidigare forskning på området. Detta 

kapitel delas upp i två avsnitt: tvivlande och bekräftande studier, vilka illustrera de två läger 

som etablerats gällande sambandet mellan ekonomisk tillväxt och demokrati. I nästa skede 

presenteras den data som regressionen bygger på. Därefter beskrivs metoden och 

regressionerna specificeras, för att sedan kartlägga resultaten. Avslutningsvis diskuteras 

resultaten och slutsatserna från arbetet presenteras.  
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2. Bakgrund 

 

2.1 Demokrati 

En entydig definition av demokrati går inte att finna, vilket gör att kategoriseringen av ett land 

som demokratiskt eller icke-demokratiskt inte är helt enkel. I och med att det inte existerar en 

universell definition av begreppet uppkommer en del svårigheter vid dessa typer av studier då 

subjektivitet ofta förekommer vid val av demokratiindex och definition. Demokrati kan 

betraktas som en skala, bestående av olika dimensioner av frihet, jämlikhet och 

ansvarsutkrävande (Hague, 2016). 

 

En minimidefinition av demokrati är att vissa mekanismer ska finnas i landet såsom ett 

representativt styre, fria val och skydd av fri- och rättigheter. Den explicita betydelsen och 

utformningen av dessa mekanismer kan variera, något som är tydligt i vissa av dagens 

demokratier där bland annat elitism, ojämlikhet och åsidosättande av mänskliga rättigheter 

förekommer. Den grundläggande principen av demokrati är självstyre. Ordet demokrati 

kommer från grekiskans demokratia, som betyder styre (kratos) av folket (demos). En 

komponent av demokrati är institutionaliserade former av politisk medverkan och 

representation, vilket inkluderar varierade och flera partier som ger förutsättningar för 

befolkningen att engagera sig politiskt. Ytterligare en grundläggande del är att statsskicket 

vilar på ansvarsutkrävande. Styrande kan genom valprocessen utkrävas på ansvar av folket, 

vilket aktualiserar att all makt ska utgå ifrån folket. Vidare bör det politiska landskapet 

säkerställa att oppositionen får utrymme, med en debatt som genomsyras av olika partier och 

åsikter. En annan viktig komponent är en fristående media som är fri från censur och politiska 

påtryckningar. Ett fungerande rättsväsende stipuleras vanligen som en del av demokrati. Detta 

inkluderar tydliga lagar och regler samt en säker rättsprocess där utgångspunkten är att alla 

behandlas lika inför lagen. Vidare är transparens i de institutionella organen och avsaknad av 

korruption viktigt för att upprätthålla ett demokratiskt klimat (Hague, 2016).  

 

2.2 Diktatur 

På andra sidan spektrumet gällande styrelseform finns diktaturer. Det finns ingen given 

definition för diktatur, utan begreppet kan betraktas som en skala för olika styrelseskick där 

absolut diktatur är startpunkten och absolut demokrati är slutpunkten. En förenklad definition 

av styrelseformen är att det är en stat som styrs av en person med i princip obegränsad makt, 
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vilken inte har vunnits genom fria val. Utöver detta finns det vissa egenskaper som 

kännetecknar en diktatur. Egenskaper som ofta nämns är en begränsad politisk mångfald, 

institutioner som enhälligt verkar enligt regimens intresse och avsaknad av medborgerliga 

rättigheter (Lidén, 2014).  

 

3. Teori  

 

3.1 Vad är ekonomisk tillväxt? 

Ekonomisk tillväxt mäter ett lands ekonomiska utveckling över längre tidsperioder, vilket 

mäts med landets bruttonationalprodukt. Genom att studera tillväxten på längre sikt blir det 

möjligt att bortse ifrån divergensen mellan ett lands potentiella BNP per capita och tillfälliga 

fluktuationer. Den längre tidshorisonten är nödvändig inom tillväxtteori då det först är på lång 

sikt som effekterna av en förändring ger tydliga utslag (se t.ex. Jones & Vollrath, 2013).  

 

3.2 Tillväxtmodeller 

Tillväxtteori domineras av två grupper av tillväxtmodeller: endogena och exogena 

tillväxtmodeller. Den huvudsakliga skillnaden mellan modellerna ligger i huruvida den 

teknologiska utvecklingen sker inom modellen eller inte samt om ekonomisk-politiska 

åtgärder anses kunna påverka den ekonomiska tillväxten (se t.ex. Kocherlakota & Yi, 1996). 

Nedan följer en kort redogörelse för de båda skolorna.  

3.2.1 Exogen tillväxtteori 

Exogen tillväxtteori bygger till stor del på Robert Solows modeller. Solows modell menar att 

förändringar av sparkvoten, befolkningstillväxten och den teknologiska utvecklingen enbart 

har nivåeffekter. En tillväxteffekt sker endast då den teknologiska utvecklingen förändras, 

vilken bestäms exogent (Chirwa & Odhiambo, 2018). Solow-modellerna har vid empiriska 

undersökningar visat sig förklara inkomstskillnader mellan länder relativt väl (se t.ex. Jones & 

Vollrath, 2013). 

3.2.2 Endogen tillväxtteori 

Till skillnad från de exogena tillväxtmodellerna fångar de endogena tillväxtmodellerna upp 

den teknologiska utvecklingen inom modellen. Modeller som förklarar den teknologiska 

utvecklingen endogent utvecklades av bland annat Romer (1986) och Lucas (1988) och 

benämns ibland för ny tillväxtteori. I dessa modeller får innovation och teknologispridning ta 
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plats. Drivkraften bakom den teknologiska utvecklingen anses vara forskning och utveckling. 

Produktiviteten samt storleken på arbetskraften i denna sektor blir således betydelsefullt. För 

att skapa detta krävs att arbete inom sektorn är gynnsamt, både för privatpersoner och företag. 

Att skapa incitament för forskning och utveckling är därför avgörande för den ekonomiska 

tillväxten (se t.ex. Jones & Vollrath, 2013).  

 

3.3 Infrastruktur och institutioner 

Inkomstskillnader mellan länder förklaras inom både endogen och exogen tillväxtteori av 

investeringar i real- och humankapital samt teknologiutveckling. Varför dessa investeringar 

ser olika ut mellan länder tydliggör däremot inte de nämnda modellerna. Förklaringen till 

detta går däremot att finna inom området infrastruktur och institutioner. Huruvida 

investeringar genomförs eller inte kan till stor del förklaras av de kostnader och den 

förväntade avkastningen som investeringen förväntas generera. Dessa kostnader påverkas av 

hur landets institutioner och infrastruktur ser ut. Institutioner och infrastruktur påverkar 

således mängden investeringar och vilken typ av investeringar som genomförs (se t.ex. Jones 

& Vollrath, 2013). En annan aspekt som påverkar mängden investeringar är vad som anses 

vara eftersträvansvärt i det givna landet (Baumol, 1990).  

 

3.4 Demokratins inverkan på tillväxt 

Studier gällande demokratins inverkan på ekonomisk tillväxt har utförts både genom att 

betrakta styrelseskickets direkta effekt på tillväxten och genom de indirekta effekter och 

specifika mekanismer som demokrati influerar ekonomin (Tavares & Wacziarg, 2001). 

Diversifiering av studiemetoderna kan tänkas bero på de komplexa och skilda mekanismerna 

som avgör relationen mellan de två variablerna. Nedan följer en diskussion kring demokratins 

möjliga effekter på ekonomisk tillväxt.  

3.4.1 Förväntningar och investeringsklimat 

Mängden investeringar som genomförs är beroende av de intäkter och utgifter som 

investeringen förväntas generera. Pålitliga och stabila framtidsförväntningar, ett fungerande 

rättssystem och en transparent byråkrati skapar förutsättningar för ett större antal investeringar 

(se t.ex. Jones & Vollrath, 2013). Demokrati har visat sig ha en stabiliserande effekt på 

ekonomin genom att minska volatilitet i tillväxten. Denna effekt tycks uppstå till följd av att 

beslut som fattas demokratiskt bevakas av den stora allmänheten, vilket reducerar både 

interna och externa chocker. Snedvriden politik, vilken kan bidra till volatil inflation, undviks 
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och bättre hantering av externa konflikter möjliggörs då flera aktörer inkluderas. Däremot är 

inte alla former av demokrati lika effektiva gällande stabilisering av den ekonomiska 

tillväxten. Ju mer inkluderande politiken är, desto mindre blir centraliseringen och avståndet 

mellan samhället och de styrande, vilket verkar stabiliserande (Mathonnat & Minea, 2019).  

 

En fungerande rättsstat är en annan viktig aspekt för att skapa ett attraktivt klimat för 

investeringar. Äganderätt, fungerande avtal och kontrakt är viktigt för att aktörer ska känna 

trygghet med att äga egendom. Om detta inte upprätthålls blir uppskattningar gällande 

framtida avkastningar osäkra (se t.ex. Jones & Vollrath, 2013). En högkvalitativ rättsstat 

upprätthålls framförallt i demokratiska länder. En fungerande rättsstat och demokrati har 

generellt ömsesidig påverkan och tenderar att stärka varandra (Rigobon & Rodrik, 2005). 

Bakkar och Ögcem (2019) finner att en fungerande rättsstat har en positiv signifikant effekt 

på ekonomisk tillväxt på lång sikt. Det går att argumentera för att en fungerande rättsstat är 

direkt sammanlänkat med demokrati då det kräver förutsägbarhet, offentliga rättegångar och 

lagar samt likhet inför lagen (Gowder, 2016). Demokrati verkar därav indirekt tillväxthöjande 

genom upprätthållandet av ett välfungerande rättssystem.  

 

Korruption påverkar mängden investeringar i ekonomin. I vilken riktning korruption påverkar 

investeringarna och därmed indirekt den ekonomiska tillväxten är omdiskuterat. En 

övervägande majoritet argumenterar för att korruption är negativt korrelerat med ekonomisk 

tillväxt. Utbredd korruption innebär en osäkerhet kring utfallet av investeringar, då 

transparensen och tydligheten brister. Det är tänkbart att detta minskar incitament för 

företagande och investeringar, och därmed indirekt hämmar innovationstakten (Chang, Gong 

& Song, 2021). Vissa argumenterar för att korruption i vissa fall kan verka tillväxthöjande. 

Detta kan exempelvis handla om korruption som gör vissa fördelaktiga avtal möjliga (Leff, 

1964). Lärdomar från vissa asiatiska länder stödjer detta argument. Nivån av korruption i 

Asien är högre än i USA och Europa, vilket emellertid inte har fungerat tillväxthämmande då 

många asiatiska länderna har uppvisat hög tillväxt i modern tid (Huang, 2016).  

3.4.2 Innovationstakt och idéspridning 

Enligt ekonomisk tillväxtteori är innovation en av de drivande faktorerna till ekonomisk 

tillväxt. Ett innovationsstimulerande element är tanke- och åsiktsfrihet, vilka uppmuntrar till 

idéspridning (se t.ex. Jones & Vollrath, 2013). Om möjligheterna att uttrycka sina idéer och 

åsikter är begränsade minskar sannolikheten att dessa sprids. I diktaturer, där denna rättighet 
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är begränsad, är det därför möjligt att innovationstakten dämpas. Vidare har icke-demokratier 

visat sig prioritera investeringar som genererar snabba och höga intäkter framför större 

investeringar med fasta kostnader och eventuella risker, men med en högre potentiell vinst på 

lång sikt (Rosenberg & Tarasenko, 2020). Även detta talar för en lägre innovationstakt i 

diktaturer. 

3.4.3 Kortsiktiga politiska cykler 

Ekonomisk tillväxt kräver i många fall uppoffringar idag för att kunna nå högre tillväxt i 

framtiden. Detta kan innebära att individer måste avstå från konsumtion idag, utan att få 

möjlighet att ta del av tillväxten längre fram. Sådana beslut kan skapa impopularitet och 

misstro till politiker och blir således inte politiskt gångbara. Det ligger i politikernas intresse 

att bli omvalda vilket gör denna typ av beslut problematiska (se t.ex. Jones & Vollrath, 2013). 

Att politiker hamnar i konflikt mellan långsiktig tillväxt och kortsiktiga beslut som förbättrar 

möjligheten till omval är ett känt problem. Ekonomiska stimulanser som sätts in för att öka 

sannolikheten för omval benämns “political business cycles” (Guitton, 2018). Att prioritera 

kortsiktig ekonomisk uppgång framför långsiktiga insatser är inte förenligt med ekonomisk 

tillväxt och kan i denna aspekt innebära en negativ relation mellan demokrati och tillväxt. 

Denna problematik finns inte i en diktatur då hotet om att förlorar makten genom omval är 

icke-existerande. I detta avseende kan därmed tillväxten gynnas av ett diktatoriskt 

styrelseskick, vilket flera av NIC-länderna har visat prov på (se t.ex. Jones & Vollrath, 2013). 

3.4.4 Inkomstomfördelning 

En komponent av demokrati är att det ofta leder till omfördelning av samhällets resurser. 

Detta är något som sker i olika grad beroende på land och mer specifikt på hur det politiska 

systemet samt skattesystemet är uppbyggt. Troligtvis är omfördelning av resurser vanligare i 

demokratier än i diktaturer. Bara för att ett land betraktas som demokratiskt innebär det dock 

inte att omfördelningen per automatik är rättvis och effektiv. Huruvida en omfördelning av 

resurser verkar positivt eller negativt för den ekonomiska tillväxten är omdiskuterat. Det är 

rimligt att anta att en omfördelning av resurser leder till mindre inkomstojämlikhet (Persson & 

Tabellini, 1992). Barro (1999) belyser att inkomstojämlikhet uppmuntrar ekonomisk tillväxt i 

rika länder, medan det motsatta sambandet tycks finnas i fattigare länder. Voitchovsky (2005) 

visar att inkomstojämlikhet har olika påverkan beroende på om inkomstomfördelningen är 

snedvriden mot höginkomsttagare eller låginkomsttagare. Omfördelningssystem såsom 

progressiv skatt verkar troligtvis positivt för ekonomisk tillväxt genom de fördelar som denna 
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typ av politik leder till för den del av befolkningen som tillhör lägre inkomstnivåer. Enligt 

Voitchovsky tycks utbredd omfördelningspolitik hämma tillväxt för högre inkomstnivåer. 

Huruvida inkomstomfördelning har en positiv eller negativ påverkan på tillväxten beror i 

slutändan på vilken av dessa två effekter som väger tyngst.  

3.4.5 Icke-demokratiers användning av resurser 

I en icke-demokrati är det inte ovanligt att landets ledare utnyttjar de resurser som finns för 

egen vinning. Detta har skett i flera stater i Afrika, Latinamerika samt i forna Östeuropa. Att 

diktatur innebär överdrivet resursutnyttjande är emellertid inte givet. Teoretiker tenderar att 

dela upp icke-demokratier i två typer. En typ där ledarnas intresse är i konflikt med en 

hälsosam tillväxt och en typ där intressena sammanfaller med ekonomisk tillväxt (Barro, 

1996). Ett exempel på det sistnämnda är den diktatur som tidigare rådde i Sydkorea, vilken 

hade en stark ekonomisk tillväxt. I en demokrati hindras resursutnyttjande likt det som är 

möjligt i en diktatur då det ligger i ledarnas intresse att bli omvalda (se t.ex. Jones & Vollrath, 

2013).  

 

4.Tidigare forskning  

Sambandet mellan demokrati och ekonomisk tillväxt har länge diskuterats utan att konsensus 

kring relationen har uppnåtts. Studier påvisar olika slutsatser gällande sambandets karaktär 

och kausaliteten är diffus (Papaioannou & Siourounis, 2008). För att åskådliggöra den tidigare 

forskningen delas empirin upp i tvivlande studier, vilka inte bekräftar ett positivt samband, 

och bekräftande studier, vilka talar för ett positivt samband. 

 

4.1 Tvivlande studier 

Den forskning som benämns tvivlande ifrågasätter om det finns en relation mellan demokrati 

och ekonomisk tillväxt samt dess kausalitetssamband. Viss forskning behandlar även 

möjligheten att demokrati rentav har en hämmande effekt på den ekonomiska tillväxten.  

 

Relationen mellan ekonomisk tillväxt och demokrati studeras i flera tvärsnittsstudier där ett 

samband, dock inte kausalt, påvisas (Acemoglu, Johnson, Robinson & Yared, 2005; Burkhart 

& Lewis-Beck, 1994). Tvärsnittsstudierna ämnar avgöra huruvida demokrati sätter 

förutsättningar för ekonomisk tillväxt eller tvärtom. Tillvägagångssättet för att fastställa 

relationen skiljer sig i viss mån åt mellan studierna. Acemoglu et al (2005) undersöker 
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kausaliteten samt möjligheten att en utomstående variabel är bestämmande i relationen. Detta 

görs genom att kontrollera för landsspecifika aspekter som påverkar både tillväxt och 

demokrati. Denna process knyter den positiva relation som föreligger mellan de två 

variablerna till ett visst lands specifika egenskaper, och inte demokratins påverkan på den 

ekonomiska tillväxten. Kausaliteten bestäms genom att applicera instrumentella variabler, 

vilka anses influera tillväxten utan att indirekt påverka demokratin. Metoden bekräftar 

författarnas hypotes gällande ett icke-kausalt samband mellan demokrati och ekonomisk 

tillväxt. Det starkt korrelerade sambandet mellan de undersökta variablerna kan däremot inte 

förnekas. För att förklara detta föreslås istället ett kausalt samband mellan demokrati och 

tillväxt som ger effekt först efter en längre tid. Alternativt påverkas relationen av det tidigare 

ekonomiska läget och den politik som har förts historiskt, vilka ger bestående avtryck. 

 

Även Burkharts och Lewis-Becks (1994) studier motsätter teorin om ett positivt samband 

mellan demokrati och ekonomisk tillväxt. Författarna finner stöd för hypotesen att ekonomisk 

utveckling leder till demokrati, vars kausalitet har en hög statistisk signifikans, men hypotesen 

om att demokrati skapar ekonomisk tillväxt förkastas. Att demokrati rentav skulle ha en 

negativ effekt på tillväxten avvisas däremot. Helliwells studie liknar i flera hänseenden 

studien av Burkhart och Lewis-Beck och finner liknande resultat (Helliwell, 1992; Burkhart & 

Lewis-Beck, 1994). Till skillnad från Burkharts och Lewis-Becks studie undersöker 

Helliwells studie en kausal förbindelse mellan demokrati och utbildning, vilket i sin tur har en 

positiv effekt på den ekonomiska tillväxten. Denna länk är emellertid inte tillräckligt studerad 

för att kunna säkerställas, likväl tyder den på ett indirekt samband mellan demokrati och 

tillväxt. 

 

Utöver problematiken kring kausalitet mellan demokrati och ekonomisk tillväxt behandlas de 

eventuellt negativa effekter som demokrati har på ekonomin i flera publikationer. En möjlig 

negativ effekt som diskuteras av bland annat Tavares och Wacziarg (2001) och Persson och 

Tabellini (1992) är den inkomstomfördelning som sker i demokratier till följd av skatt. 

Persson och Tabellini (1992) presenterar en modell där skattens påverkan på incitament till 

investeringar undersöks. Denna modellering görs eftersom att tidigare studier indikerar att 

inkomstojämlikheter saktar ner den ekonomiska tillväxten. Modellen visar att en ojämlik 

inkomstfördelning leder till lägre investeringsgrad då de ojämlika inkomstnivåerna skapar 

högre skatter vilket sänker incitamenten för investering. Den form av skatt som diskuteras i 

studien associeras framförallt med demokratiska skattesystem. Vidare avhandlas hur olika 
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skattesystem ser ut i de fall då de väljs demokratiskt. Resonemanget förs utifrån 

medianväljarteoremet. Medianväljaren har mer att vinna på en inkomstomfördelning desto 

större skillnaden är i inkomst mellan medianen och medelvärdet. Detta resulterar i att skatten 

höjs i mer ojämlika samhällen vilket i sin tur hämmar investeringstakten. Studiens slutsats är 

att hög ojämlikhet är negativt för tillväxten då ojämlikheten skapar höga skatter. De skatter 

som inkomstojämlikheter leder till är därmed framförallt tillväxthämmande i de mer ojämlika 

demokratierna. 

 

Tavares och Wacziarg (2001) fokuserar på de specifika vägar som demokrati influerar den 

ekonomiska tillväxten. Genom detta tillvägagångssätt avser författarna att nå en djupare 

förståelse för de kostnader och vinningar som är associerade med demokrati. Författarna 

ifrågasätter det ofta stora fokuset på demokratins direkta effekter och menar att även de 

indirekta effekterna bör tas i åtanke då även dessa bestämmer den ekonomiska utvecklingen. 

Resultatet av studien är att demokrati i flera fall har en måttligt negativ inverkan på 

ekonomin. Demokrati visar sig ha en robust positiv effekt på humankapital men minskar den 

fysiska investeringsgraden med en robust effekt. Demokrati har även en positiv effekt på 

tillväxten genom minskade inkomstojämlikheter och en negativ effekt på tillväxten genom 

ökad offentlig konsumtion, dock med svagare signifikans.  

 

4.2 Bekräftande studier 

I de bekräftande studierna framställs ofta fungerande, stabila och pålitliga institutioner som en 

central komponent av demokrati. En rad studier preciserar institutioners positiva inverkan på 

ekonomisk tillväxt. Keefer och Knack (1995) påvisar att institutioner är avgörande för 

exempelvis investeringar och på så sätt betydande för tillväxten. Tavares och Wacziarg (2001) 

finner både positiva och negativa effekter av demokratiska institutioner på tillväxt. I positiv 

bemärkelse tycks demokrati främja tillväxt, då styrelseskicket underlättar ackumulation av 

humankapital. Trots att demokratiska institutioner höjer tillgången till utbildning och minskar 

ojämlikheter i samhället uppstår det en kostnad i form av lägre kapitalackumulation vilket 

påverkar den ekonomiska tillväxten negativt. En trade-off urskiljs mellan mätbara 

ekonomiska kostnader i form av lägre kapitalackumulation och social välfärd vilket är svårare 

att kvantifiera. Vidare bidrar demokrati till systematisk kontroll av den verkställande makten 

vilket kanaliseras genom befolkningens möjlighet att utkräva ansvar i valprocessen. En viktig 

del är den transparens som existerar kring maktskifte och den förutsägbarhet som detta leder 

till. Dessa aspekter bidrar till en minskad risk för missbruk av makt. Således skapar dessa 
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aspekter ett stabilare och mer förutsägbart klimat, jämfört med i en icke-demokrati. Ett sådant 

klimat främjar investeringar och ekonomisk tillväxt.  

 

Upprätthållandet av fria och rättvisa val samt ett fungerande rättsväsende är betydande 

byggstenar för att ett land ska betraktas som demokratiskt (Hague, 2016). Den forskning som 

ämnar undersöka sambandet mellan demokrati och tillväxt, har enligt Bakkar och Ögcem 

(2019), i mångt och mycket inte täckt dessa två aspekter i tillräckligt hög utsträckning. I deras 

rapport undersöks vilken påverkan kvalitén av demokratiska institutioner har på 

förutsättningen för ekonomisk tillväxt. Kvalitén av institutioner undersöks genom två 

komponenter: (i) hur rättvis valprocessen är, i form av fri konkurrens och lika möjlighet till 

partiengagemang samt (ii) rättsstaten och dess funktion som kontrollorgan av den 

verkställande makten. Studiens samlade slutsats är att fria och rättvisa val har en signifikant 

positiv inverkan på ekonomisk utveckling. I studien laggas båda de förklarande variablerna 

med ett år och påvisar den fördröjda effekten som fria och rättvisa val har på ekonomisk 

tillväxt. Fria val tycks ha en mer avgörande roll för tillväxten än vad en fungerande rättsstat 

har.  

 

Rigobon och Rodrik (2005) påvisar att demokrati och en legitim rättsstat verkar positivt för 

ekonomisk tillväxt. Även en omvänd kausalitet identifieras som pekar på att högre tillväxt ger 

bättre förutsättningar för demokrati, välfungerande institutioner och rättsstat. Barndt et al 

(2005) belyser att demokrati skapar stabila institutioner vilka i sin tur är tillväxtdrivande. De 

direkta effekterna av institutionella förändringar kan däremot verka negativt för tillväxten. 

Denna effekt uppstår då förändringen karakteriseras av osäkerhet och informationssaknad, 

vilka verkar destabiliserande. På lång sikt har emellertid demokratiska förändringar en positiv 

effekt. Den omfördelningseffekt av olika typer av kapital (humankapital, socialt kapital och 

politiskt kapital) som demokrati vanligtvis möjliggör anses vara en betydande komponent för 

ekonomisk tillväxt på lång sikt. Till skillnad från ett diktatoriskt styre innebär ett demokratiskt 

styre ett incitament för folkvalda att verka för högre tillväxt och undvika en missnöjd 

befolkning i och med risken att inte bli omvald i nästa period. Demokratiska institutioners 

påverkan på ekonomisk tillväxt är ofta kumulativ, effekten upptäcks när institutionernas 

historia beaktas och inkluderas i regressionerna. Detta talar för vikten av ett politiskt kapital 

som byggs upp över tid, genom stabila och bestående institutioner, i syfte att uppnå långsiktig 

tillväxt. Andra studier understryker liknande samband: ett demokratiskt styre leder ofta till 
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ökat humankapital i samhället vilket i sin tur bidrar till en högre ekonomisk tillväxt (Baum & 

Lake, 2001).  

 

En övergång från ett icke-demokratiskt styre till ett demokratiskt sådant innebär oundvikligen 

en stor omställning för ett land och dess invånare. En sådan övergång har genom historien 

ofta initialt präglats av en nedgång i den ekonomiska tillväxten. Papaioannou och Siourounis 

(2008) belyser att denna nedgång aktualiseras i övergångsfasen, men att den ekonomiska 

tillväxten därefter genomgående visar en positiv trend när väl styrelseskicket stabiliserats. 

Barndt et al (2005) finner samma fenomen och specificerar att en övergång till demokrati 

temporärt kan ge destabiliserande effekter i samhället samt en negativ effekt på den 

ekonomiska tillväxten. En anledning till detta kan vara att ett skifte från ett auktoritärt styre 

till ett demokratiskt styre drastiskt ändrar förväntningarna i samhället. Positiva effekter som 

demokrati tenderar att föra med sig, såsom omfördelning av resurser och förbättring av 

levnadsstandard, etableras inte nödvändigtvis med omedelbar verkan i samhället. På lång sikt 

tycks däremot förväntningarna vända i takt med att de positiva effekterna som demokrati har 

på tillväxt aktualiseras.  

 

Acemoglu, Naidu, Robinson och Restrepo (2019) finner ett signifikant positivt samband 

mellan demokrati och ekonomisk tillväxt. Ett land som övergår från en icke-demokrati till en 

demokrati förväntas åtnjuta 20 procent högre BNP per capita på lång sikt. En högre nivå av 

utbildning kombinerat med ett demokratiskt styrelseskick skapar bättre förutsättningar för en 

hög ekonomisk tillväxt. Vidare tycks styrelseskicket uppmuntra investeringar, förbättra 

tillgång till sjukvård och utbildning samt minska social oro. Dessa resultat ligger i linje med 

tanken om att demokratier investerar mer i politik som tar hänsyn till merparten av 

befolkningen. I icke-demokratier är det mer troligt att inflytelserika politiska aktörer blockerar 

reformer som inte ligger i linje med deras personliga intresse, trots att dessa skulle vara 

fördelaktiga ur ett kollektivt perspektiv. Det är dock inte fastställt att ett demokratiskt 

styrelseskick alltid leder till dessa typer av politiska beslut. Det kan också tänkas att icke-

demokratier stundtals investerar i reformer som verkar positivt för hela befolkningen.  
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4.3 Metod i tidigare forskning 

De studier som presenteras ovan bygger på OLS-regressioner och har generellt BNP per 

capita eller BNP per capita-tillväxt som beroende variabel. De flesta studierna bygger på 

Freedom House och/eller Polity Projects index för demokrati. En del studier använder sig 

utöver detta av andra index för demokrati för att kontrollera för eventuella olikheter, 

exempelvis studien av Barndt et al (2005). Av naturliga skäl skiljer sig den beaktade 

tidsperioden åt i studierna, vilket är en möjlig förklaring till varierande resultat. I de 

regressioner som genomförs i vår studie används inte data från Polity Project. Data från 

Freedom House används endast till dummyvariabeln. Istället för att använda data från dessa 

databaser används IDEAs GSoD index. Eventuella skillnader i resultatet kan således bero på 

dataskillnader. För att tydliggöra det rådande forskningsläget sammanfattas de empiriska 

studierna i tabell 1 (se nästa sida). 
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Tabell 1. Sammanfattning av forskningsläget. 

 Författare År Metod Resultat 

Tvivlande 

studier 

Persson & 

Tabellini 

1992 Regression byggd på data för 

perioden 1960-1985 hämtad från 

Summers och Heston. 

Inkomstojämlikheter i demokratier 

ger höga skatter vilket hämmar 

ekonomisk tillväxt. 

 Helliwell 

 

 

1992 Regression byggd på data för 

perioden 1960-1985 hämtad från 

Freedom House. 

Icke-kausalt samband mellan 

demokrati och ekonomisk tillväxt. 

Däremot kausalt samband mellan 

demokrati och utbildning. 

 

 

 

Burkhart & 

Lewis-Beck 

1994 Regression byggd på data för 

perioden 1972-1989 hämtad från 

Freedom House. 

Icke-kausalt samband mellan 

demokrati och ekonomisk tillväxt. 

 Tavares & 

Wacziarg 

2001 Regression byggd på data för 

perioden 1970-1989 hämtad från 

Freedom House. 

Demokrati har en måttligt negativ 

effekt på ekonomisk tillväxt. 

 Acemoglu, 

Johnson, 

Robinson & Yared  

2005 Regression byggd på data för 

perioden 1970-1995 hämtad från 

Freedom House och Polity Project. 

Icke-kausalt samband mellan 

demokrati och ekonomisk tillväxt. 

Bekräftande 

studier 

Keefer & Knack 1995 Regression byggd på data för 

perioden 1974-1989 hämtad från 

ICRG och Freedom House. 

Demokratiska institutioner har en 

positiv inverkan på ekonomisk 

tillväxt. 

 Baum & Lake 2001 Regression byggd på data för 

perioden 1970-1992  hämtad från 

Polity Project. 

Demokrati leder till ökat 

humankapital vilket har en positiv 

inverkan på ekonomisk tillväxt. 

 Barndt, Bond, 

Gerring & 

Morreno  

2005 Regression byggd på data för 

perioden 1900-2000 hämtad från 

Polity Project, Freedom House, 

Bollen, Vanhanen och Banks.  

Demokratiska institutioner har en 

positiv inverkan på ekonomisk 

tillväxt. 

 Rigobon & Rodrik 2005 Regression byggd på data hämtad från 

Polity Project gällande demokratiska 

indikatorer och från Keefer & Knack 

samt Kaufman för  rättsstats 

indikatorer. 

Demokrati och en fungerande 

rättsstat verkar positivt för 

ekonomisk tillväxt. Även ett 

omvänt samband identifieras.  

 Papioannou & 

Siourounis 

2008 Regression byggd på data för 

perioden 1960-2003 hämtad från 

Freedom House och Polity Project 

Vid en demokratisering sker en 

tillfällig nedgång i tillväxt. På lång 

sikt uppvisas en positiv trend. 

 

 

Acemoglu, Naidu, 

Robinson & 

Repestrepo 

2019 Regression byggd på data för 

perioden 1960-2010 hämtad från 

Freedom House och Polity Project. 

Demokrati verkar genom bl.a. 

utbildning och högre investeringar 

för en högre ekonomisk tillväxt. 

 Bakkar & Ögcem 2020 Regression byggd på data för 

perioden 2010-2012 hämtad från 

Polity Project.  

Fria och rättvisa val har en 

signifikant positiv effekt på 

ekonomisk tillväxt. 
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4.4 Förklaringar till det splittrade forskningsfältet  

Ovanstående kartläggning av tidigare forskning på området understryker de splittrade resultat 

och slutsatser som föreligger. Detta medför en reflektion kring orsaken bakom studiernas 

skilda resultat. Flera forskare har spekulerat kring detta och i litteraturen framkommer olika 

förklaringar. Acemoglu et al (2019) menar att flera studier inte tar hänsyn till den nedgång i 

BNP per capita som vanligtvis uppkommer i närliggande tidsperioder efter att ett land 

övergått till att bli demokratiskt. Om inte denna nedgång kontrolleras för bidrar det till att 

resultaten blir missvisande. En ytterligare anledning till skilda resultat är att olika 

kontrollvariabler används i syfte att minimera endogenitet i regressionsmodeller. Valet av 

dessa kontrollvariabler skiljer sig åt mellan olika studier och kan vara mer eller mindre 

korrekta i den mån att deras samband med BNP per capita-tillväxt stämmer eller inte. Olika 

externa chocker i samhällsekonomin påverkar tillväxten och det ekonomiska läget, vilket gör 

att det kan få olika resultat i modellerna beroende på hur man väljer att kontrollera för det. En 

annan möjlig förklaring är att utfallet påverkas av vilken definition av demokrati som 

används. Hur begreppet definieras leder i sin tur till olika sätt att mäta demokrati på (Bakkar 

& Ögcem, 2019).  

 

4.5 Aktuell studie i relation till tidigare forskning  

I den tidigare forskningen har demokrati generellt undersökts som ett sammanslaget koncept. 

Försök att se på flera av de specifika mekanismer genom vilka demokrati påverkar den 

ekonomiska tillväxten har gjorts av Tavares och Wacziarg (2001) men utöver denna 

publikation är studier inom detta fokusområde begränsade. Demokrati har mer än en möjlig 

påverkan på ekonomin. Statsskickets olika mekanismers effekt är av intresse vid bland annat 

prognostisering och politiska beslutstaganden och är därmed gynnsamma att studera 

(Skaaning, 2019). Den aktuella studien undersöker flera av demokratins dimensioner parallellt 

och bidrar på så sätt till att utveckla ett relativt outforskat område. 

 

5. Data 

Datamängden är arrangerad som en panel med 134 länder för perioden 1975-2015. De 

förklarande variablerna är hämtade från IDEA (International Institute for Democracy and 

Electoral Assistance). Den beroende variabeln samt kontrollvariablerna hämtas från Penn 

World Table och Freedom House. IDEA erbjuder data för en något kortare tidsperiod än Penn 

World Table och Freedom House och fungerar således som tidsbegränsning. I Penn World 
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Table är däremot datamängden inte komplett för alla länder och begränsar därmed antalet 

observationer (Feenstra, Inklar & Timmer, 2021). I regressionerna används BNP per capita-

tillväxt som beroende variabel. Samtliga variabler sammanfattas i tabell 3.  

 

Den data som används i studien täcker en lång period, många länder och många olika 

variabler, vilket gör att det oundvikligen saknas data för vissa tidpunkter och länder. Vid 

alltför omfattande luckor i data har länder strukits från undersökningen (se appendix 4 för en 

lista på inkluderade länder). Detta har däremot försökt undvikas då målet är att få ett 

representativt resultat som ligger så nära verkligheten som möjligt. Den insamlade 

datamängden har sammanställts i femårsperioder, då det lite längre perspektivet är relevant 

vid tillväxtstudier (se t.ex. Jones & Vollrath, 2013). Detta medför att om data saknas för ett 

fåtal perioder uppskattas dessa som ett genomsnitt av de närliggande perioderna, vilket görs 

för totalt 17 observationer1.  

 

5.1 Beroende variabel 

Studien undersöker vilken påverkan demokrati har på ekonomisk tillväxt, vilket gör att 

tillväxten i BNP per capita är en lämplig operationalisering av den beroende variabeln. 

Variabeln hämtas från Penn World Table, där variabeln benämns rgdpe. För att ta fram BNP 

per capita divideras BNP med befolkning för vardera aktuellt år. I kommande tabeller och 

regressioner betecknas variabeln BNP_T. Tillväxten i BNP per capita räknas ut på följande 

vis över femårsperioder:  

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 = (
𝐵𝑁𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎  𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎 å𝑟𝑒𝑡 𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛

𝐵𝑁𝑃 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎  𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 å𝑟𝑒𝑡 𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛
)1/𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 å𝑟 − 1       (1)          

                                                                                                                                                                   

5.2 Huvudvariabler  

Som huvudvariabler används olika attribut för demokrati vilka hämtas från IDEAs GSoD 

index. Indexet redovisar data gällande demokrati över perioden 1975-2019 för totalt 163 

länder vilka har haft över en miljon invånare under den berörda perioden. Datamängden är 

graderad från lägsta värdet noll till högsta värdet ett, baserat på hur väl aktuellt attribut 

uppfylls. Graderingen för ett huvudattribut bygger på det underbyggande delattributets 

gradering, vilka i sin tur är uppbyggda av indikatorer, huvudsakligen hämtade från V-Dem 

(Skaaning, 2019).  

 
1Bortfallet av data berör kontrollvariablerna. 
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5.2.1 Representativ demokrati  

För att beskriva hur den politiska strukturen i respektive land ser ut används variabeln 

Representativ demokrati (REP). I avsnitt 2.1 behandlas de mekanismer som ofta anses vara 

minimiförutsättningar för demokrati. En av dessa minimiförutsättningar är representativt styre 

och fria val. Denna aspekt av demokrati ämnar variabeln Representativ demokrati att fånga. 

Fria och rättvisa val har enligt tidigare studier en signifikant positiv effekt på ekonomisk 

tillväxt (se avsnitt 4.2). I avsnitt 3.4.3 diskuteras däremot den eventuellt negativa effekt som 

politiska cykler kan ha på den långsiktiga ekonomiska tillväxten. Huruvida variabeln 

Representativ demokrati förväntas ha en positiv, negativ eller neutral effekt på den 

ekonomiska tillväxten är således svårt att förutse. REP operationaliseras genom variabeln 

Representative Government, som hämtas från IDEAs GSoD index. Variabeln är uppbyggd av 

delattributen fria val, befolkningens jämlika möjlighet att rösta, fria politiska partier och 

folkvald styrning (Skaaning, 2019).  

5.2.2 Medborgerliga rättigheter  

En ytterligare del av minimidefinitionen av demokrati är skydd av fri- och rättigheter. Dessa 

inkluderas i regressionerna genom variabeln Medborgerliga rättigheter (CIV) vilken 

inkluderar bland annat åsiktsfrihet och organisationsfrihet. Denna variabel täcker några av de 

grundläggande mänskliga rättigheterna. Variabeln är uppbyggd av de fem komponenterna 

åsiktsfrihet, organisationsfrihet, religionsfrihet, rörelsefrihet och personlig integritet och 

säkerhet (Skaaning, 2019). Inom ekonomisk tillväxtteori anses innovation vara en bidragande 

faktor till tillväxt där tanke- och åsiktsfrihet antas vara innovationsstimulerande. Ett klimat 

som möjliggör och skyddar människors rätt att delta i organisationslivet, att uttrycka sina 

åsikter och röra sig fritt, bidrar troligen till en grundläggande trygghet i att uttrycka tankar och 

åsikter (se t.ex. Jones & Vollrath, 2013). Variabeln Medborgerliga rättigheter antas med stöd 

i detta resonemang ha en positiv inverkan på tillväxten. Variabeln hämtas från IDEAs GSoD 

index där den kallas Civil Liberties.  

5.2.3 Fungerande rättsväsende  

Den tredje huvudvariabeln är Fungerande rättsväsende (JUD), vilken berör de effekter som 

en jämlik och konsekvent domstol har på samhället i stort. En fungerande rättsstat anses vara 

en betydande del av demokrati i flera studier (Rigobon & Rodrik, 2005; Bakkar & Ögcem, 

2019). Ett fungerande rättsväsende framhävs som en viktig premiss för att kunna göra 

avvägda investeringsbeslut, vilket har en betydande påverkan på ekonomin (se avsnitt 3.4.1). I 
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tidigare forskning tycks konsensus råda kring att ett fungerande rättsväsende har en positiv 

inverkan på den ekonomiska tillväxten (se avsnitt 4.2). Att anta att så är fallet även i denna 

studie är således plausibelt. Huvudvariabeln hämtas från IDEAs GSoD index där den kallas 

Judicial Independence. Variabeln är uppbyggd av delattributen: högsta domstolens oberoende, 

de lägre domstolarnas oberoende, efterföljning av högsta domstolens och lägre domstolars 

beslut, lag och säkerhet och domstolsväsendets oberoende av andra aktörer (Skaaning, 2019).  

5.2.4 Rättvis & effektiv administration  

Variabeln Rättvis & effektiv administration (IMP) berör administrationens transparens, grad 

av effektivitet och förutsägbarhet, vilka anses vara viktiga komponenter i en demokrati 

(Skaaning, 2019). Mängden investeringar har betydelse för den ekonomiska tillväxten, vilket 

bland annat behandlas i avsnitt 3.4.1. I det avsnittet diskuteras även effekter av korruption. 

Viss tidigare forskning argumenterar för att korruption är negativt för tillväxten då det skapar 

ett mindre förutsägbart investeringsklimat. Annan forskning argumentera delvis för det 

motsatta, eftersom korruption skapar möjlighet att utföra vissa effektiva transaktioner vilka 

inte är genomförbara i en demokrati (se avsnitt 3.4.1). Vilken påverkan som variabeln har på 

ekonomisk tillväxt är därför svårt att utdöma. Variabeln hämtas från IDEAs GSoD index där 

den benämns Impartial Administration. I indexet byggs den upp av de två delattributen 

avsaknad av korruption och förutsägbar tillämpning (Skaaning, 2019). 

 

I tabell 2 synliggörs generellt en positiv trend för demokrativariablerna. För alla 

huvudvariabler har antalet länder som faller inom de lägsta intervallet (0.00-0.25) minskat 

mellan åren 1975-2015. De länder som grupperas i de högsta intervallet (0.75-1.00) har ökat 

sedan 1975. Vid jämförelse av åren 1995 och 2015 går det inte att urskilja ett lika tydligt 

mönster. I det högsta intervallet har antalet länder legat kvar på ungefär samma nivå sedan 

1995.  
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Tabell 2. Ögonblicksbild för tre år i tidsintervallet baserat på huvudvariablerna, graderade 

från 0-1. Antalet observationer visar antalet länder som faller inom respektive intervall. 

  0.00-0.25 0.25-0.50 0.50-0.75 0.75-1.00 Totalt 

REP 1975 71 24 13 25 133 

 1995 26 30 37 41 134 

 2015 12 33 47 42 134 

CIV 1975 28 69 18 19 134 

 1995 9 41 51 33 134 

 2015 5 39 57 33 134 

JUD 1975 26 62 33 13 134 

 1995 12 59 43 20 134 

 2015 9 54 52 19 134 

IMP 1975 12 72 34 16 134 

 1995 15 60 40 19 134 

 2015 11 66 35 22 134 

 

5.3 Kontrollvariabler 

I regressionerna inkluderas, utöver den beroende variabeln och huvudvariablerna, sex stycken 

kontrollvariabler: Humankapital, Investeringar, Offentlig konsumtion, Öppenhet, Demokratisk 

övergång och Befolkningstillväxt. Dessa variabler anses påverka den ekonomiska tillväxten 

och är därför viktiga att inkludera. Kontrollvariablerna förekommer i liknande undersökningar 

(Barro, 1996; Drury, Krieckhaus & Lustzig, 2006) . 

5.3.1 Humankapital  

Humankapital (HUM) är en vanligt förekommande variabel i de tillväxtmodeller som 

tillämpas idag. Variabeln operationaliseras ofta genom en sammanvägning av antalet skolår 

och den avkastning som utbildning skapar. Variabeln anses ha en positiv relation med 

produktion och innovation och bör således ha en positiv inverkan på den beroende variabeln 

BNP per capita-tillväxt (se t.ex. Jones & Vollrath, 2013). I regressionerna används data från 

Penn World Table där humankapital operationaliseras enligt beskrivningen ovan. I databasen 

benämns variabeln hc (Feenstra, Inklar & Timmer, 2021).  
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5.3.2 Investeringar  

Enligt neoklassisk tillväxtteori är investeringsgraden tillväxthöjande då detta ökar 

produktionen i jämvikt per capita. Denna variabel används regelbundet i tillväxtanalyser och 

anses därför vara lämplig att applicera även här (se t.ex. Jones & Vollrath, 2013; Barro, 

1996). Investeringar (INV) hämtas från Penn World Table, där den benämns csh_i, och 

operationaliseras som andel av BNP (Feenstra, Inklar & Timmer, 2021).  

5.3.3 Offentlig konsumtion 

Offentlig konsumtion har en omfördelande effekt på kapitalet. En hög offentlig konsumtion 

har en avmattande effekt på ekonomisk tillväxt då resurser omfördelas från den privata till 

den offentliga sektorn och minskar således den privata sektorns incitament till att investera. I 

ekonomisk teori anses den privata sektorn bättre kunna fördela resurser än den offentliga 

sektorn. Omfördelningen som sker skapar därför ineffektivitet och hämmar tillväxten (Drury, 

Krieckhaus & Lustzig, 2006). Data för Offentlig konsumtion (OFF) hämtas från Penn World 

Table, där variabeln benämns csh_g, och mäts som andel av BNP (Feenstra, Inklar & 

Timmer, 2021). 

5.3.4 Öppenhet  

Kontrollvariabeln Öppenhet (LOPN) antas ha en positiv effekt på BNP per capita-tillväxten. 

Detta antagande bygger på det faktum att öppenhet i form av import och export korrelerar 

med en stark tillväxt under perioden 1960-2008. En högre grad av öppenhet möjliggör en 

större kontakt med omvärldens teknologi och underlättar spridningen av teknologi, vilket 

lägger grunden för en snabbare tillväxt (se t.ex. Jones & Vollrath, 2013). Variabeln tas fram 

genom att använda data från Penn World Table. I databasen finns en variabel för export som 

andel av BNP, csh_x, samt en variabel för import som andel av BNP, csh_m (Feenstra, Inklar 

& Timmer, 2021). Ett vanligt mått på öppenhet är summan av ett lands export och import. Då 

import är negativt i Penn World Table, subtraheras den variabeln från variabeln för export för 

att erhålla ett mått på Öppenhet.  

5.3.5 Befolkningstillväxt  

Enligt tillväxtteori har en hög befolkningstillväxt en hämmande effekt på den ekonomiska 

tillväxten då en stor befolkning ger lägre realkapital per capita. Kapital krävs till att förse den 

nya befolkningen snarare än att höja realkapitalet per capita, vilket i sin tur ger lägre 

produktivitet per capita (Drury, Krieckhaus & Lustzig, 2006). En växande befolkning ställer 
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även krav på att resurser läggs på uppfostran, snarare än en ökad produktion (Barro, 1996). 

Kontrollvariabeln förväntas således ha en negativ effekt på den beroende variabeln. 

Befolkningstillväxt (POP) hämtas från Penn World Table där den benämns pop (Feenstra, 

Inklar & Timmer, 2021). Genomsnittlig tillväxt för vardera femårsperiod räknas fram på 

följande sätt:  

𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑛𝑖𝑡𝑡𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑣ä𝑥𝑡 = (
𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎 å𝑟𝑒𝑡 𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛

𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑓ö𝑟𝑠𝑡𝑎 å𝑟𝑒𝑡 𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒𝑛
)1/𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 å𝑟 − 1               (2)                                                                                      

5.3.6 Demokratisk övergång  

Vid övergång till en demokrati stannar den ekonomiska tillväxten ofta av för att sedan 

fortsätta på en högre nivå när demokratiseringen är fullföljd (se avsnitt 4.2). För att justera för 

denna nedgång inkluderas variabeln Demokratisk övergång (TRA) i regressionerna, vilken 

används som en dummyvariabel. Denna variabel hämtas från Freedom in the World index, där 

varje observation graderas enligt “Not free”, “Partially free” eller “Free” (Freedom House, 

2021). Dummyvariabeln kodas till ett om en övergång till ett mer demokratiskt styre inträffar 

under den berörda femårsperioden. Vidare krävs att demokratiförbättringen är bestående i 

minst fem år, då mer permanenta övergångar till ett demokratiskt styrelseskick ligger i fokus 

och inte tillfälliga skiftningar. 
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Tabell 3. Inkluderade variabler och deras förväntade effekt.  

Variabel Beteckning Typ  Källa Enhet Förväntad effekt 

BNP-tillväxt BNP_T Beroende Penn World 

Table 

Procentuell 

ökning BNP 

per capita 

- 

Representativ 

demokrati 

REP Huvud  IDEA Index från 0 till 

1 

Osäker 

Medborgerliga 

rättigheter 

CIV Huvud IDEA Index från 0 till 

1 

Positiv  

Fungerande 

rättsväsende 

JUD Huvud IDEA Index från 0 till 

1 

Positiv 

Rättvis & effektiv 

administration 

IMP Huvud IDEA Index från 0 till 

1 

Osäker 

Demokratisk 

övergång 

TRA Kontroll Freedom House Index graderat 

“Not free”, 

“Partially free” 

eller “Free” 

Negativ 

Humankapital HUM Kontroll  Penn World 

Table 

Humankapit-al 

index 

Positiv 

Investeringar INV Kontroll Penn World 

Table 

Andel av BNP  Positiv 

Offentlig 

konsumtion 

OFF Kontroll Penn World 

Table 

Andel av BNP Negativ 

Öppenhet 

logaritmerad 

LOPN Kontroll Penn World 

Table 

Export +import Positiv 

Befolknings- 

tillväxt 

POP Kontroll Penn World 

Table 

Procentuell 

ökning 

befolkning 

Negativ 

 

6. Metod   

Huvudvariablernas påverkan på tillväxt undersöks genom att estimera regressionsmodeller2 

som ämnar fånga sambandet mellan den beroende variabeln (𝑦𝑖,𝑡) och de förklarande 

variablerna (𝑥𝑖,𝑡). Den generella ekvationen för denna typ av regressionsmodell ser ut som 

följande:  

 

𝑦𝑖,𝑡 = 𝛽1 + 𝛴 𝛽𝑖𝑥𝑖,𝑡  + 𝛴 𝛽𝑖𝑧𝑖,𝑡 + 𝜀𝑖,𝑡                                                                (3)                                                                                                                                                                                                               

 

 
2 Regressionerna utförs i mjukvaran Eviews. 
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Index i står för land och index t står för tid. 𝑥𝑖,𝑡betecknar huvudvariablerna i ekvationen och 

𝑧𝑖,𝑡 illustrerar kontrollvariablerna. Feltermen (𝜀𝑖,𝑡) inkluderar faktorer som påverkar den 

beroende variabeln men som inte fångas upp av de förklarande variablerna.  

 

6.1 Paneldata & tidsseriedata  

Regressionsmodellerna bygger på paneldata vilket med fördel används i denna typ av 

ekonometriska undersökningar. Paneldata kombinerar data från olika tidsperioder för olika 

länder, till skillnad från tvärsnittsdata som studerar en variabel under en specifik period. 

Paneldata är mer omfattande än tvärsnittsdata och tidsseriedata. Med paneldata som underlag 

kan mer precisa slutsatser dras som ger en närmare estimering av det verkliga sambandet. 

Paneldata kan antingen vara balanserad eller obalanserad. Obalanserad paneldata innebär att 

några observationer saknas, vilket är fallet i denna studie (Dougherty, 2016).  

 

6.2 Fixed effects model  

Den så kallade fixed effects model används vanligen vid denna typ av undersökningar. 

Modellen inkorporerar individual specific effects och/eller period specific effects. Feltermen i 

en linjär regression inkluderar faktorer som påverkar den beroende variabeln men som inte 

fångas upp av de förklarande variablerna. Utan individual specific effects blir justeringen i 

feltermen lika för alla observationer. En identisk justering för alla observationer är inte ett 

rimligt antagande då observationerna kan tänkas besitta individuella karaktärsdrag vilka 

påverkar den ekonomiska tillväxten. Genom inkluderandet av individual specific effects får 

varje observation sitt eget intercept (Jochumzen, 2017a). De individuellt specifika 

egenskaperna kan vara randomiserade eller fixerade. Ett Hausman test visar att individual 

specific fixed effects bör användas (se appendix 6). Resultatet talar för att det existerar flera 

specifika faktorer som påverkar förutsättningarna för tillväxt som är kopplade till 

observationernas karaktärsdrag, exempelvis om landet var rikt eller fattigt i början av 

perioden, landets infrastruktur och den teknologiska utvecklingen.  

 

Ett ytterligare alternativ är att även inkludera period specific effects, vilket bör inkluderas om 

datamängden uppvisar mönster kopplat till tiden, vilket i detta fall exempelvis kan vara en 

gemensam nedgång (eller uppgång) i tillväxten för flertalet länder. Genom att studera den 

sammanlagda genomsnittliga tillväxten i varje femårsperiod observeras att tre perioder 

uppvisar en nedgång i tillväxt som inte ligger i linje med den genomsnittliga tillväxten på två 

procent. För att vidare undersöka om period specific effects bör inkluderas, genomförs ett 



28 

redundant fixed effects test - likelihood ratio (se appendix 7). Nollhypotesen att endast ett 

intercept ska tilläggas i modellen förkastas, vilket innebär att både period och individual 

specific effects bör inkluderas. I och med denna slutsats får feltermen nya komponenter och 

modelleras som: 𝜀𝑖,𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛾𝑡 + 𝜇𝑖,𝑡. 𝛼𝑖 representerar individual specific effects vilka är 

korrelerad med de förklarande variablerna, 𝛾𝑡 representerar period specific effects och 𝜇𝑖,𝑡 

representerar feltermen (Dougherty, 2016). 

 

6.3 Dummyvariabel för demokratiövergång 

Vid övergång till en demokrati stannar den ekonomiska tillväxten vanligtvis av för att sedan 

fortsätta på en högre nivå när demokratiseringen är fullföljd. För att justera för denna initiala 

nedgång appliceras dummyvariabeln Demokratisk övergång i regressionerna. Ett Chow test 

genomförs för att empiriskt säkerställa inkluderandet av denna dummy. Chow testet utreder 

om insamlad data modelleras bättre genom att inkludera olika subgrupper, vilket i denna 

undersökning görs genom inkluderandet av dummyn för demokratiövergång. Resultatet tyder 

på att dummyn för Demokratisk övergång bidrar till bättre passform till datasetet (se appendix 

8). Därmed finns såväl teoretiskt som empiriskt stöd gällande dummyvariabelns relevans i 

modellen.  

 

6.4 Variabler med fördröjning 

Sju regressioner genomförs där varierat antal variabler laggas i syfte att modellera olika 

fördröjningseffekter på tillväxten (se tabell 4 för huvudresultat och appendix 1 för ytterligare 

regressioner). Huvudvariablernas fördröjda effekt studeras eftersom tidigare forskning och 

tillväxtteori pekar på att förändringar kopplat till demokrati får effekt i senare tidsperioder. 

Institutionella förändringar tar tid att genomföra och dessa effekter syns först längre fram. 

Politiska utfästelser förverkligas inte omedelbart utan etableras i samhället på lång sikt i takt 

med att dess effekter aktualiseras. Med stöd i detta resonemang konstrueras 

ursprungsregressionen med laggade huvudvariabler (se regression 1, tabell 4).   

 

Det är tänkbart att kontrollvariablerna har en fördröjd effekt då beslut och förändringar av 

olika slag tenderar att ge effekt på tillväxten med visst eftersläp. För att undersöka i vilken 

period kontrollvariablerna har effekt genomförs en regression där samtliga variabler laggas 

(se regression 3, tabell 4) och en regression där kontrollvariablerna inte laggas (se regression 
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1, tabell 4). Ingen av kontrollvariablerna uppvisar signifikans när de laggas med en tidsperiod, 

vilket motiverar att de inte bör laggas i regressionerna.  

 

Kontrollvariabeln Demokratisk övergång ämnar fånga de destabiliserande effekter som en 

demokratisering har på den ekonomiska tillväxten. Denna variabel laggas inte i 

ursprungsregressionen (se regression 1, tabell 4) då den tillfälligt hämmande effekt som en 

demokratisering förväntas leda till sker perioden runt att en övergång aktualiseras, inte enbart 

efter. 

 

I modellen förenklas en komplex verklighet vilket gör att det inte alltid går att identifiera de 

exakta verkliga sambanden. Det är oerhört många faktorer som påverkar tillväxten och alla 

dessa går inte att modellera i en småskalig regression som denna. Något som kan bidra till att 

det verkliga sambandet inte lyckas specificeras av modellen är fördröjda variabler. Vid 

inkluderandet av fördröjda variabler tittar det statistiska programmet mekaniskt på 

datamängden och skapar laggar utifrån tydligt avskilda tidsperioder vars längd alltid är 

densamma. I verkligheten kan effekten av en parameter ibland synas redan efter två år och 

ibland efter längre tid än tidsintervallernas avgränsning på fem år. Detta kan inte statistiska 

program modellera, utan programmen fångar bara upp effekter som uppkommer under 

innevarande period eller i den laggade perioden. Att insamlad data är uppdelad i 

femårsperioder mildrar denna effekt något och gör att det är möjligt att modellen fångar upp 

fördröjningar som skiftar i längd och tidpunkt.   

 

6.5 Specifikationstester 

Minsta kvadratmetoden (OLS) används för att utföra regressionerna. För att OLS ska vara den 

mest effektiva estimatorn av de okända variablerna krävs att vissa antaganden är uppfyllda. 

Dessa antaganden behandlas i Gauss-Markov-teoremet och innehåller följande delar 

(Dougherty, 2016):  

● Linjäritet: parametrarna i regressionen är linjära. 

● Slumpmässighet: datamängden är randomiserad. 

● Ingen korrelation: de förklarande variablerna är inte perfekt korrelerade med 

varandra. 

● Exogenitet: feltermerna och de förklarande variablerna är inte korrelerade. 

● Homoskedasticitet: feltermernas varians är konstanta. 

● Ingen autokorrelation: feltermerna är inte korrelerade över tiden. 
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Genom olika specifikationstester undersöks insamlad data för att identifiera och behandla 

eventuell stationäritet, heteroskedasticitet, autokorrelation, multikollinearitet och endogenitet.  

6.5.1 Stationäritet  

Ett grundläggande Gauss-Markov-antagande som måste uppfyllas för att OLS ska vara linjär, 

unbiased och den mest effektiva skattningen, är att urvalet bygger på en identiskt distribuerad 

randomiserad variabel. För tidsserieanalyser och paneldata är observationen idag till olika 

grad beroende av tidigare observationer. Mot denna bakgrund blir säkerställandet av 

stationäritet ett viktigt steg för modellens relevans och trovärdighet. En variabel är stationär 

om dess förväntade värde och varians är konstanta över tiden, samt om kovariansen inte beror 

på tiden. Icke-stationär data kan leda till att samband upptäcks som inte är rimliga, utan som 

endast uppkommer på grund av att variablerna är korrelerade med en tredje variabel, 

exempelvis tid. Om dataserien kontinuerligt ökar kommer det förväntade värdet och variansen 

öka tillsammans med storleken på urvalet (Jochumzen, 2017b).  

 

Vid testning av stationäritet för obalanserad paneldata används ADF-Fisher, PP-Fisher eller 

Im-Pesaran-Shin (STATA, n.d.). Eftersom tillgängligheten gällande tidsperiod varierar hos 

den aktuella datamängden appliceras ADF-Fisher-testet 3 (Maddala & Wu, 2002). I insamlad 

data uppvisar variabeln Öppenhet icke-stationäritet (se appendix 2). Det finns olika strategier 

för att omvandla en variabel från icke-stationär till stationär. Primärt grundar sig valet av 

tillvägagångssätt på utseendet av det underliggande sambandet mellan variabeln i fråga och 

den beroende variabeln. Om sambandet kan identifieras som exponentiellt och icke-stationärt, 

omvandlas variabeln till stationär genom att logaritmeras, vilket gör sambandet linjärt 

(Dougherty, 2016). Sambandet mellan de förklarande variablerna och den beroende variabeln 

är just det som undersöks, vilket innebär att utseendet av ett sådant samband är svårt att 

precisera. Variabeln Öppenhet blir stationär när den logaritmeras och inkluderas därmed i 

modellen.  

6.5.2 Heteroskedasticitet  

Heteroskedasticitet är ett vanligt förekommande problem inom ekonometriska modeller. En 

grundläggande komponent av linjära regressionsmodeller är att variansen är konstant för 

 
3 Båda Fisher-testerna genomfördes och gav olika resultat, men ADF testet valdes då det vanligtvis används i 

liknande undersökningar. 
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samtliga feltermer. Om datamängden varierar nämnvärt i fråga om storlek föreligger en 

betydande risk att heteroskedasticitet förekommer. Konsekvensen blir att OLS-skattningarna 

inte längre är effektiva då standardavvikelserna blir inkonsekventa och uträkningar av dessa 

blir felaktiga. Slutsatser och hypotesprövning baserade på dessa värden blir därmed 

missvisande (Dougherty, 2016). Residualerna kan betraktas som en uppskattning av 

feltermerna och plottas därför i ett diagram för att undersöka om något eventuellt mönster går 

att observera. Om variansen tenderar att öka när residualerna blir större bör förekomst av 

heteroskedasticitet misstänkas. Något sådant mönster upptäcks inte (se appendix 5) och 

slutsatsen blir att datamängden troligtvis inte lider av heteroskedasticitet. Detta är en rimlig 

slutsats då den beroende variabeln är BNP per capita-tillväxt vilket inte bör variera nämnvärt 

storleksmässigt, till skillnad från BNP per capita-nivå där större variation mellan största och 

lägsta värde observeras. Att betrakta residualerna är inte lika tillförlitligt som utförandet av ett 

ekonometriskt test, vilket gör att det är rimligt att inkorporera metoder som täcker upp för 

risken att heteroskedasticitet trots allt existerar (Dougherty, 2016). Av denna anledning 

används robust standard errors - White Diagonal, som korrigerar för autokorrelation och 

heteroskedasticitet.  

6.5.3 Autokorrelation 

Om feltermerna är korrelerade över tiden anses de vara autokorrelerade. Autokorrelation är 

vanligt förekommande i tidsserieanalyser och bör därför undersökas, vilket görs med hjälp av 

Durbin-Watson-statistik (Dougherty, 2016). Ett Durbin-Watson-värde ges mellan noll och 

fyra. Ett värde mellan noll och två tyder på positiv autokorrelation medan ett värde över två 

visar på negativ autokorrelation. Om ett värde nära två ges uppvisas ingen autokorrelation. I 

de utförda regressionerna uppvisas konsekvent negativ autokorrelation (se tabell 4).  För att 

åtgärda autokorrelationen används robust standard errors. Denna manöver gör att de 

slutsatser som baseras på hypotesprövning i genomsnitt är korrekta. Med stöd i tidigare 

resonemang (se avsnitt 6.5.2) kring vilken robust standard errors som är lämpligast väljs 

White Diagonal.  

6.5.4 Endogenitet  

Ett grundläggande antagande i en regressionsmodell byggd på Gauss-Markov-teoremet är att 

det förväntade värdet för feltermen inte är beroende av de förklarande variablerna. Om 

variablerna är endogena blir uppskattningar av koefficienterna biased och inkonsekventa. 

Detta medför att all hypotesprövning baserad på modellen inte längre är pålitlig (Jochumzen, 
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2017c). I syfte att säkra trovärdigheten av modellen diskuteras olika möjliga orsaker till 

endogenitet och hur dessa ämnas kringgås.  

6.5.4.1 Simultanitet  

Något som kan orsaka endogenitet är simultanitet. Detta uppkommer när orsakssambandet 

mellan den beroende och de förklarande variablerna går åt båda hållen. Det innebär att x-

variablerna påverkar y-variabeln, men att det omvända också kan stämma. Det blir därmed 

möjligt att använda båda variablerna som den beroende variabeln, vilket medför att x-

variablerna blir endogena i modellen för y och vice versa (Dougherty, 2016). Simultanitet är 

ett relevant problem när sambandet mellan demokrati och ekonomisk tillväxt undersöks.  

Baserat på tidigare forskning tycks ett tvetydigt tvåvägs samband mellan de två entiteterna 

finnas vilket gör att simultanitet och dess effekter på trovärdigheten av modellen bör tas i 

åtanke.  

6.5.4.2 Mätningsfel i förklarande variabler  

Ett annat problem vid användning av ekonometriska metoder är mätningsfel i de förklarande 

variablerna. En variabel med mätningsfel blir endogen i modellen, vilket medför den 

allvarliga konsekvensen att skattningarna av de förklarande variablerna blir biased och 

inkonsekventa. Slutsatser baserade på uppskattningarna blir följaktligen inkorrekta. 

Mätningsfel kan uppstå av en rad olika anledningar. Ett potentiellt mätningsfel kopplat till 

aktuell data är en ojämn skattning av de olika variablerna. Bedömningarna av huruvida ett 

land uppfyller de kriterier som ingår i de olika variablerna är i mångt och mycket subjektiv. 

Ett annat möjligt mätningsfel är det faktum att variablerna sammanfattar information som inte 

finns tillgänglig, vilket kan vara fallet gällande exempelvis korruption samt tanke- och 

åsiktsfrihet, då information kan undanhålls för att exempelvis skydda en viss aktörs intressen. 

Vidare är det svårt att erhålla mått på icke-uppvisade karaktärsdrag av demokrati såsom 

institutioner, historiska och kulturella aspekter. Ett sätt att tackla detta problem är att använda 

paneldata med “country fixed effects” (Acemoglu, Naidu, Robinson & Restrepo, 2019), vilket 

används i regressionen för att ta hänsyn till de individuella karaktärsdragen som vardera land 

besitter (se avsnitt 6.2).   

 

Huvudvariablerna hämtas från institutet IDEAs The Global State of Democratisation index. 

Indexet ämnar vara applicerbart på en bred front och erbjuder mått av flera aspekter av 

demokrati. Bakomliggande data är hämtad från aktörer som enligt skaparna av indexet håller 
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hög kvalitet. Indexet bygger på fyra olika sorters datakällor: observerbar data, 

expertundersökningar, sammansatta mätningar och standardiserad intern kodning. Skaparna 

av indexet ämnar att genomgående använda omfattande källor med hög transparens och 

tillförlitlighet. Vidare bygger varje attribut på indikatorer vars data uppdateras regelbundet 

samt härstammar från olika databaser i syfte att öka indexets konfidens (Skaaning, 2019). Det 

går att konstatera att mätningsfel ständigt är närvarande vid denna typ av undersökningar. 

Måtten i denna uppsats har använts vid flera liknande studier och bygger på en rigorös metod, 

vilket understryker att de är lämpliga att använda. 

6.5.4.3 Frånvarande variabler  

Vid avsaknad av en variabel som egentligen bör vara inkluderad uppstår endogenitet, vilket 

gör OLS-estimatorn biased och inkonsistent. Hur allvarlig endogenitet blir beror på om någon 

av de förklarande variablerna är korrelerade med den frånvarande variabeln. En hög 

korrelation är problematisk då det leder till att feltermerna även inkluderar den frånvarande 

variabeln. Om korrelation däremot inte existerar blir OLS-estimatorn välfungerande 

(Jochumzen, 2017d).  

 

Vid samhällsvetenskaplig modellering finns i någon mån alltid frånvarande variabler då 

modellen är begränsad till de variabler som tycks ha störst påverkan på den beroende 

variabeln. Om alla variabler skulle inkluderas blir modellen väldigt komplex och svår att 

använda i praktiken. En möjlig förklarande variabel kanske måste exkluderas då den inte är 

mätbar, trots att den förväntas ha en stor effekt på den beroende variabeln. Noga avvägande 

krävs gällande vilka variabler som ska inkluderas. De variabler som inkluderats i 

regressionerna har valts med bakgrund i de variabler som tidigare forskning inom området 

tenderar att använda.  

6.5.4.4 Överflödiga variabler  

En ytterligare aspekt som riskerar att skapa endogenitet i modellen är överflödiga variabler, 

vilket innebär att variabler inkluderas som inte förklarar det egentliga sambandet. OLS-

skattningarna blir fortfarande unbiased och konsekventa, dock inte effektiva. Anledningen är 

att en del data tillägnas estimering av koefficienter vars egentliga värde är noll. Generellt 

förbättras modellens effektivitet om överflödiga variabler stryks. Att överflödiga variabler 

inkluderas är däremot inte ett alltför allvarligt problem för hypotesprövning och efterföljande 

slutsatser. OLS-varians-formeln kommer att räkna ut onödigt stora varianser som fortfarande 
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är unbiased och konsistenta. Styrkan av testen blir däremot onödigt svagt (Jochumzen, 

2017e). Redundant variables - likelihood ratio test genomförs för att undersöka eventuella 

överflödiga variabler (se appendix 9). Testresultaten indikerar att fem av variablerna är 

överflödiga. Dessa inkluderas ändå i modellen då det enligt ovanstående resonemang inte 

medför avgörande problem för hypotesprövning och slutsatser.  

6.5.4.5 Multikollinearitet  

Ett annat problem som är vanligt förekommande i modeller med flera förklarande variabler är 

multikollinearitet. Detta problem uppkommer när en eller flera av de förklarande variablerna 

är korrelerade med varandra. Multikollinearitet är snarare en fråga om grad än existens i 

modellen, då korrelation mellan olika variabler inom samma område är vanligt. 

Konsekvensen blir att OLS har svårare att estimera sanna värden på koefficienterna, då 

multikollinearitet bidrar till höga varianser för skattade betavärden och låga t-värden. En 

modell med hög multikollinearitet kan vid första anblick tyckas passa datamängden då 𝑅2 

uppvisar ett högt värde. Problemet med 𝑅2 är att det alltid ökar vid tillagda parametrar 

(exempelvis en förklarande variabel eller en laggad variabel) oavsett om dessa är relevanta för 

modellen. Det finns ingen självklar lösning för multikollinearitet, utöver att studera annan 

data alternativt stryka variabeln helt (Dougherty, 2016). Genom en korrelationsmatris i excel 

studerades variablernas korrelation med varandra (se appendix 3). Värden nära ett eller minus 

ett leder till multikollinearitet i modellen. Huvudvariablerna uppvisar en relativ hög 

korrelation med värden nära ett4. Att multikollinearitet existerar är ett faktum som inte går att 

åtgärda utan att stryka variabler från undersökningen, däremot tas detta i åtanke.  

 

7. Regression och Resultat  

Strategin för undersökningen tar avstamp i att en ursprungsregression fastställs, som 

motiveras utifrån tillväxtteori. Därefter görs flera regressioner för att undersöka hur 

variablerna interagerar med varandra när olika fördröjningar används. Anledningen till att 

olika fördröjningar inkluderas beror på att variablernas effekt förväntas variera under olika 

tidpunkter. 

 

 

 
4 Korrelationen har undersökts genom att stryka högt korrelerade variabler och observera hur detta påverkar 

regressionen och signifikansen. Signifikansen varierar när olika variabler stryks, vilket är rimligt då variablerna 

uppvisar hög korrelation med varandra och i viss mån “ersätter” varandra i regressionerna.  
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7.1 Ursprungsregressionen  

I ursprungsregressionen är huvudvariablerna laggade med en tidsperiod. Denna fördröjning 

används då institutionella förändringar och politiska utfästelser anses ha en eftersläpande 

effekt på BNP per capita-tillväxten (se t.ex. avsnitt 6.4). Nedan specificeras 

ursprungsregressionen, regression 1, som används som jämförelsepunkt för övriga 

regressioner och efterföljande analyser:  

 

𝐵𝑁𝑃−𝑇 =  𝛽1 + 𝛽2𝐶𝐼𝑉𝑖,𝑡−1 +  𝛽3𝐼𝑀𝑃𝑖,𝑡−1  + 𝛽4𝐽𝑈𝐷𝑖,𝑡−1 + 𝛽5𝑅𝐸𝑃𝑖,𝑡 −1 + 𝛽6𝐿𝑂𝑃𝑁𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐻𝑈𝑀𝑖,𝑡 + 𝛽8𝐼𝑁𝑉𝑖,𝑡 +

+ 𝛽9𝑂𝐹𝐹𝑖,𝑡 +𝛽10𝑃𝑂𝑃𝑖,𝑡 + 𝛾𝑇𝑅𝐴𝑖  + 𝛼𝑖 + 𝛾𝑡 + 𝜇𝑖,𝑡                                                                      (4)                                                                                                           

 

𝜀𝑖,𝑡 består av 𝛼𝑖 som representerar individual specific effects, vilka är korrelerad med de 

förklarande variablerna, 𝛾𝑡 som representerar period specific effects och 𝜇𝑖,𝑡 som representerar 

feltermen.  

 

7.2 Regressioner med olika användning av fördröjningar och tidsperioder  

För att undersöka hur kontrollvariablerna och huvudvariablerna beter sig när de laggas 

respektive inte laggas genomförs regression 2 och 3. Dessa regressioner skiljer sig från 

ursprungsregressionen på så sätt att regression 2 är helt utan fördröjningar medan regression 3 

har fördröjningar både på huvudvariablerna och kontrollvariablerna. Genom detta utförande 

undersöks huruvida kontrollvariablerna har effekt på tillväxten i senare tidsperiod och om de 

därför ska laggas. I regression 2 laggas ingen av variablerna och får därmed följande 

utseende: 

 

𝐵𝑁𝑃−𝑇 =  𝛽1 + 𝛽2𝐶𝐼𝑉𝑖,𝑡 +  𝛽3𝐼𝑀𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐽𝑈𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑅𝐸𝑃𝑖,𝑡  + 𝛽6𝐿𝑂𝑃𝑁𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐻𝑈𝑀𝑖,𝑡 + 𝛽8𝐼𝑁𝑉𝑖,𝑡 +

+ 𝛽9𝑂𝐹𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽10𝑃𝑂𝑃𝑖,𝑡 + 𝛾𝑇𝑅𝐴𝑖  + 𝛼𝑖 + 𝛾𝑡 + 𝜇𝑖,𝑡                                                                            (5)                                                                

 

Till skillnad från i ursprungsregressionen laggas även kontrollvariablerna i regression 3. 

Dessa laggar används främst för att iaktta hur kontrollvariablerna beter sig och avgöra 

huruvida kontrollvariablerna bör vara laggade eller inte. Regression 3 får följande utseende:  

 

𝐵𝑁𝑃−𝑇 =  𝛽1 + 𝛽2𝐶𝐼𝑉𝑖,𝑡−1 +  𝛽3𝐼𝑀𝑃𝑖,𝑡−1  + 𝛽4𝐽𝑈𝐷𝑖,𝑡−1 + 𝛽5𝑅𝐸𝑃𝑖,𝑡 −1  + 𝛽6𝐿𝑂𝑃𝑁𝑖,𝑡 −1 + 𝛽7𝐻𝑈𝑀𝑖,𝑡 −1 +

+ 𝛽8𝐼𝑁𝑉𝑖,𝑡 −1 + 𝛽9𝑂𝐹𝐹𝑖,𝑡 −1 + 𝛽10𝑃𝑂𝑃𝑖,𝑡 −1 + 𝛾𝑇𝑅𝐴𝑖,−1 + 𝛼𝑖 + 𝛾𝑡 + 𝜇𝑖,𝑡                                                            (6)                                       
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Genom att jämföra regression 2 och regression 3 går det att dra slutsatsen att 

kontrollvariablerna inte bör laggas då de inte får signifikans i regression 3 (se avsnitt 6.4 för 

vidare resonemang och tabell 4 för resultat). 

 

Det är av intresse att undersöka huruvida inkluderandet av laggar har någon effekt i modellen. 

När laggar används ändras datasetet då första tidsperioden försvinner, vilket leder till att en 

regression med och en utan laggar alltid kommer skilja sig åt. Av denna anledning blir det 

relevant att fastställa om det är själva laggarna som bidrar till en skillnad eller om skillnaden 

beror på att första perioden stryks. För att undersöka detta uppskattas regression 4 utan laggar 

där första tidsperioden exkluderas:  

 

𝐵𝑁𝑃−𝑇 =  𝛽1 + 𝛽2𝐶𝐼𝑉𝑖,𝑡 +  𝛽3𝐼𝑀𝑃𝑖,𝑡 + 𝛽4𝐽𝑈𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽5𝑅𝐸𝑃𝑖,𝑡  + 𝛽6𝐿𝑂𝑃𝑁𝑖,𝑡 + 𝛽7𝐻𝑈𝑀𝑖,𝑡 + 𝛽8𝐼𝑁𝑉𝑖,𝑡 +

+ 𝛽9𝑂𝐹𝐹𝑖,𝑡+ 𝛽10𝑃𝑂𝑃𝑖,𝑡 + 𝛾𝑇𝑅𝐴𝑖  + 𝛼𝑖 + 𝛾𝑡 + 𝜇𝑖,𝑡                                                                         (7)                                               

 

Resultat från regression 4 (se tabell 4) jämförs med en regression som inte innehåller laggar 

(se regression 2, tabell 4). Om resultatet mellan dessa två regressioner skiljer sig åt måste det 

rimligen bero på att första perioden inte inkluderas. Därefter jämförs regression 4 med en 

regression där laggar inkluderas (regression 3, tabell 4). En skillnad i resultaten mellan dessa 

två regressioner måste bero på att laggade variabler inkluderas. Utifrån testerna går det att 

konstatera att betydande skillnader (i form av skillnader i koefficienterna och signifikansen) 

föreligger mellan regression 4 och regression 3, medan lika tydliga skillnader inte observeras 

mellan regression 4 och regression 2. Dessa resultat ger empiriskt stöd för att det är laggarna i 

sig som svarar för förändringar i resultatet, inte enbart att en period utelämnas, vilket 

motiverar laggarnas relevans för regressionerna.  

 

7.3 Fördröjning på Medborgerliga rättigheter och Rättvis & effektiv administration  

Flera regressioner med varierande laggar görs för att undersöka om huvudvariablernas 

påverkan på tillväxt sker direkt eller med en fördröjning. I vardera regression inkluderas en 

huvudvariabel både som laggad och inte laggad, medan de andra förblir laggade (se appendix 

1). Fungerande rättsväsende (JUD) och Representativ demokrati (REP) får genomgående 

signifikans när de inte laggas. Mönstret som uppkommer talar för att huvudvariablerna har 

effekt vid varierande tidpunkter vilket motiverar användandet av olika laggar för olika 

huvudvariabler. På grund av denna upptäckt omkonstrueras ursprungsregressionen genom att 

JUD och REP inte laggas. Regression 5 får följande utseende:  
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𝐵𝑁𝑃_𝑇 =  𝛽1 + 𝛽2𝐶𝐼𝑉𝑖,𝑡 −1 +  𝛽2𝐼𝑀𝑃𝑖,𝑡−1  + 𝛽3𝐽𝑈𝐷𝑖,𝑡 + 𝛽4𝑅𝐸𝑃𝑖,𝑡  + 𝛽5𝐿𝑂𝑃𝑁𝑖,𝑡 + 𝛽6𝐻𝑈𝑀𝑖,𝑡 + 𝛽8𝐼𝑁𝑉𝑖,𝑡 +

+ 𝛽9𝑂𝐹𝐹𝑖,𝑡 + 𝛽10𝑃𝑂𝑃𝑖,𝑡 + 𝛾𝑇𝑅𝐴𝑖 + 𝛼𝑖 + 𝛾𝑡 + 𝜇𝑖,𝑡                                                                                        (8)                                                                             

 

7.4 Huvudresultat 

I tabell 4 presenteras huvudresultaten (se nästa sida), vilket inkluderar fem regressioner. I 

tabellen redovisas antalet observationer, koefficienternas värde, signifikansnivåerna, 𝑅2- 

värden och Durbin-Watson värden.  
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Tabell 4. Huvudresultat 

* = Signifikans på 10 % nivå, **= Signifikans på 5% nivå, ***= Signifikans på 1% nivå 

Regression 1 2  3 4 5 

Metod OLS OLS OLS OLS OLS 

Observationer 892 1022 888 904 892 

C 0.0348 (0.2304) 0.0487 (0.0671)* 0.0648 (0.0225)** 0.0411 (0.1817) 0.0349  (0.2258) 

CIV  0.0236 (0.2489)  0.0240 (0.3078)  

CIV-1 0.0594 (0.0082)***  0.0689 (0.0080)***  0.0381 (0.0129)** 

IMP  0.0082 (0.7912)  0.0083 (0.8049)  

IMP-1 -0.0631 (0.0261)**  -0.0458 (0.1024)  -0.0548 (0.0184)** 

JUD  -0.0729 (0.0056)***  -0.0999 (0.0025)*** -0.0703  (0.0019)*** 

JUD-1 -0.0203 (0.4916)  -0.0414 (0.1532)   

REP  0.0247 (0.1076)  0.0382 (0.0360)** 0.0444 (0.0033)*** 

REP-1 -0.0015 (0.9375)  0.0006 (0.9780)   

LOPN -0.0047 (0.5619) 0.0037 (0.6339)  0.0013 (0.8917) -0.0045 (0.5812) 

LOPN-1   -0.0001 (0.8307)   

HUM -0.0156 (0.0835)* -0.0122 (0.1416)  -0.0083 (0.4027) -0.0111 (0.2302) 

HUM-1   -0.0170 (0.1069)   

INV 0.0707 (0.0253)** 0.0496 (0.0650)*  0.0460 (0.1665) 0.0703 (0.0261)** 

INV-1   -0.0214 (0.3402)   

OFF 0.0175 (0.5812) -0.0411(0.1974)  -0.0491(0.1971) 0.0181 (0.5703) 

OFF-1   -0.0065 (0.7484)   

POP 0.0100 (0.9789) 0.0171 (0.9613)  -0.0597 (0.0360)** -0.0239 (0.9483) 

POP-1   -0.3049 (0.2647)   

TRA -0.0042 (0.3488) -0.0122 (0.0031)***  -0.0134 (0.0063)*** -0.0040 (0.3606) 

TRA-1   -0.0026 (0.4392)   

𝑅2 0.3096 0.3047 0.2965 0.3096 0.3263 

Adjusted 𝑅2 0.1710 0.1850 0.1544 0.3086 0.1911 

Durbin-

Watson-stat 

2.4681 2.3051 2.5370 2.3150 2.4874 
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8. Diskussion  

Inledningsvis sammanfattas studiens huvudresultat. Därefter diskuteras huvudvariablernas 

samt kontrollvariablernas resultat mer ingående. Slutligen relateras denna studie till tidigare 

studier på området och förslag på framtida forskning ges.  

 

Den ekonometriska analysen har sin utgångspunkt i ursprungsregressionen där 

huvudvariablerna laggas. Inkluderandet av laggar motiveras utifrån tidigare forskning på 

området som fastställer att effekten av demokrati på tillväxt bör uppkomma med viss 

eftersläpning. Huvudresultatet är att olika element av demokrati har olika typer av effekter vid 

olika tidsperioder. Ursprungsregressionens resultat tyder på att upprätthållande av olika 

mänskliga rättigheter har en positiv fördröjd effekt på den ekonomiska tillväxten. En rättvis, 

transparent och effektiv administration med låg grad av korruption har en negativ fördröjd 

effekt. I ursprungsregressionen går ingen fördröjd effekt att fastställa för variablerna 

Representativ demokrati (REP) och Fungerande rättsväsende (JUD). För dessa två variabler 

går det däremot att urskilja en direkt effekt. Fria och fungerande val, vilket fångas i variabeln 

REP, har en positiv direkt effekt på tillväxten vilket uppvisas i regression 5 (se tabell 4). Ett 

fungerande rättsväsende uppvisar en negativ direkt effekt i regression 5.  

 

I ursprungsregressionen har Medborgerliga rättigheter (CIV) en signifikant positiv effekt på 

den ekonomiska tillväxten. Variabeln har genomgående en positiv koefficient och signifikant 

effekt vilket talar för att resultaten är robusta. I regressioner där variabeln inte laggas får den 

ingen signifikans (se appendix 1), vilket ytterligare talar för att variabeln bör laggas för att 

fånga den fördröjda effekten på tillväxten. I avsnitt 5.2.2 argumenteras för att variabeln CIV 

förväntas ha en positiv påverkan på ekonomisk tillväxt. Utbredd tanke- och åsiktsfrihet antas 

skapa förutsättningar för ett lands befolkning att verka innovativt. Innovation är i sin tur en 

drivande faktor bakom tillväxt. Resultaten tyder på att väletablerade medborgerliga rättigheter 

är ett element av demokrati som verkar positivt för tillväxten, vilket ligger i linje med 

tillväxtteori.   

 

Rättvis & effektiv administration (IMP) har signifikant negativ effekt när den laggas i 

ursprungsregressionen. Den laggade variabeln är signifikant och ger negativ effekt i alla 

regressioner vilket tyder på att resultatet är robust. I avsnitt 5.2.4 diskuteras att variabelns 

påverkan på tillväxt är svår att förutsäga då tidigare forskning fastställer både ett positivt och 



40 

ett negativt samband mellan en rättvis och effektiv administration och ekonomisk tillväxt. 

Korruption inkluderas i variabeln, och huruvida korruption har positiv eller negativ inverkan 

på ekonomisk tillväxt är omdiskuterat (se avsnitt 3.4.1). En rättvis och effektiv administration 

betyder implicit en låg grad av korruption. Att detta skulle få en negativ inverkan på tillväxt 

kan möjligtvis förklaras av att länder med hög korruption har uppvisat hög tillväxt under 

perioden som undersöks, exempelvis tillväxtmirakel i Asien. Vidare kan den negativa effekten 

tänkas bero på att länder med hög korruption har andra gynnsamma förhållanden såsom stora 

naturtillgångar, vilket vår regression inte inkluderar. I avsnitt 3.4.1 diskuteras investeringars 

betydelse för tillväxt, vilket delvis bygger på ett investeringsklimat med transparent byråkrati 

och stabila framtidsförväntningar. Detta talar för att IMP borde ha en positiv påverkan på 

tillväxten. Ett sådant samband observeras däremot inte.  

 

Variabeln Fungerande rättsväsende (JUD) har negativ signifikant effekt när den inte laggas 

(se t.ex. regression 5, tabell 4 och appendix 1). Den negativa signifikanta effekten innebär att 

en ökning av JUD med en enhet ger en minskning av BNP per capita-tillväxten med cirka sju 

procentenheter (se regression 5, tabell 4). Då variabeln laggas uppvisas inte signifikans och 

koefficientens riktning varierar (se regression 1 och 3, tabell 4). Detta tyder på att variabeln 

har en direkt effekt på BNP per capita-tillväxt, snarare än en fördröjd effekt. Variabeln 

förutsågs ha en positiv effekt på den ekonomiska tillväxten, då ett fungerande rättsväsende 

gynnar investeringar (se avsnitt 5.2.3). Denna effekt uppvisas inte i regressionerna. En 

förklaring till den negativa koefficienten är den tillfälligt destabiliserande effekt som en 

institutionell förändring för med sig (se avsnitt 4.2). Variabelns effekt kan skilja sig åt vid 

observation över längre tid, något som inte går att undersöka i denna studie då tidsperioden är 

begränsad. I framtida studier är det följaktligen intressant att undersöka variabelns effekt på 

ännu längre sikt.  

 

När Representativ demokrati (REP) inte laggas uppvisas en signifikant positiv påverkan på 

den beroende variabeln. En ökning av variabeln med en enhet ger en ökning av BNP per 

capita-tillväxten med cirka fyra procentenheter (se regression 5, tabell 4). Fria val, 

befolkningens lika möjlighet att rösta, fria politiska partier och folkvald styrning förefaller 

således ha en direkt positiv effekt på ekonomin, trots att viss motivering för en fördröjd effekt 

finns (se avsnitt 6.4). Variabeln visar ingen signifikant fördröjd påverkan på den ekonomiska 

tillväxten i ursprungsregression (se regression 1, tabell 4). Vilken effekt en representativ 

demokrati har på den ekonomiska tillväxten förutsågs vara osäker. Denna osäkerhet baseras 
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på det tudelade resultat gällande de effekter som fria och rättvisa val samt politiska cykler har 

på ekonomin (se avsnitt 4.2 och 3.4.3). Regressionerna bygger på femårsintervaller vilket 

möjliggör att även icke-direkta effekter kan omfattas i tidsintervallet. De förväntade fördröjda 

effekterna kan därför tänkas fångas upp i femårsintervallet. I avsnitt 3.4.3 behandlas “political 

business cycles”. Om detta fenomen existerar i stater där variabeln är högt skattad är det 

plausibelt att REP har en direkt positiv effekt på ekonomin, eftersom att kortsiktig ekonomisk 

tillväxt prioriteras. Att variabeln har en direkt positiv effekt snarare än en fördröjd effekt går 

följaktligen att motivera.   

 

I regressionerna inkluderades kontrollvariablerna Humankapital, Investeringar, Offentlig 

konsumtion, Öppenhet, Demokratisk övergång och Befolkningstillväxt. I tabell 3 redovisas de 

förväntade effekterna av de inkluderade variablerna. Av dessa variabler uppvisar endast 

Investeringar en signifikant positiv effekt på BNP per capita-tillväxt (se tabell 4). 

Förklaringen till att merparten av kontrollvariablerna inte uppvisar någon signifikant effekt 

kan vara att variablerna ger effekt på tillväxten med en relativt lång fördröjning. Att detta är 

fallet är en trolig förklaring för exempelvis variabeln Humankapital då en ökning av antalet 

som utbildar sig idag ger positiv effekt först när denna del av befolkningen anslutit sig till 

arbetskraften. Dummyvariabeln Demokratisk övergång uppvisar inga robusta resultat då 

signfikansnivåerna varierar. Variabeln får genomgående en negativ koefficient vilket ligger i 

linje med den initiala nedgång i BNP per capita-tillväxt som en demokratisk övergång 

medför. 

 

Aktuell studie skiljer sig åt från majoriteten av tidigare forskning i den mån att konceptet 

demokrati delas upp i flera dimensioner. Resultaten från ursprungsregressionen ligger delvis i 

linje med de bekräftande studierna och delvis med de tvivlande studierna. Den negativa effekt 

som JUD uppvisar i regression 5 (se tabell 4) motsätter det samband som Rigobon & Rodrik 

finner (se avsnitt 4.2). En möjlig förklaring till de skilda resultaten är att Rigobon & Rodrik 

använder annan data för att mäta rättsväsendets kvalité. I avsnitt 4.2 presenteras de 

signifikanta, positiva resultat som Bakkar och Ögcem (2019) får när variabeln rättvisa val 

laggas med ett år. Den fördröjda effekten som de finner fångas upp i de femårsintervall som 

används i våra regressioner. Resultaten från aktuell studie stämmer väl överens med deras 

iakttagelse, trots att den använda datamängden och tidsperioden skiljer sig åt. 
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Det finns flera aspekter kopplat till denna studie som är intressanta för framtida forskning. 

Vid modelleringen uppvisas ett mönster där Fungerande rättsväsende och Representativ 

demokrati får signifikans när de inte laggas medan variablerna Medborgerliga rättigheter och 

Rättvis & effektiv administration har signifikant effekt när de laggas. Detta mönster talar för 

att vissa dimensioner av demokrati har en mer direkt påverkan på den ekonomiska tillväxten 

medan andra delar har effekt med fördröjning. Att vidare undersöka detta resultat kan 

potentiellt bringa ytterligare förståelse för demokratins olika mekanismer och funktioner. 

 

Datamängden som studien bygger på är begränsad, vilket är vanligt vid denna typ av studier. 

Ur ett tillväxtperspektiv blir denna begränsning extra tydlig då tillväxt och dess förklarande 

variabler antas få utslag först efter längre perioder. För att kunna utröna säkrare slutsatser om 

variablernas effekter behövs ännu längre tidsperioder studeras, vilket först kan göras när data 

finns tillgänglig. I syfte att minimera mätfel hade en ännu mer rigorös metod för 

datainsamlingen kunnat användas, vilket har gjorts i tidigare studier genom att använda flera 

databaser och sedan jämföra dem med varandra. Vidare hade modellen kunnat utvecklas 

ytterligare för att fånga upp andra tänkbara aspekter som påverkar tillväxten. Ett förslag är att 

exempelvis inkludera en regionsvariabel. En sådan variabel hade tillfört ytterligare en 

dimension i analysen gällande huruvida demokratins påverkan på tillväxt beror på var i 

världen som landet är lokaliserat.  

 

9. Sammanfattning och slutsats  

Sambandet mellan demokrati och ekonomisk tillväxt är ett välstuderat område. Forskare har 

framställt skilda slutsatser gällande om demokrati gynnar eller hämmar den ekonomiska 

tillväxten. Relationen mellan de två entiteterna kan likväl gå i motsatt riktning. Sammantaget 

lägger det splittrade forskningsläget en grund för fortsatta studier på området, då ett intresse 

att utröna klarhet i relationen föreligger.  

 

Studien undersökte hur olika element av demokrati påverkar den ekonomiska tillväxten. 

Frågeställningen löd: Hur påverkas den ekonomiska tillväxten av olika demokratiska element? 

Genom att använda paneldata för 134 länder under tidsperioden 1975-2015 genomfördes fem 

regressioner. Dessa regressioner byggde på data hämtad från IDEAs GSoD index där data för 

olika demokratiska attribut går att finna. Med denna data som grund skapades de fyra 

variablerna Medborgerliga rättigheter, Rättvis & effektiv administration, Fungerande 

rättsväsende och Representativ demokrati. Dessa variabler konstruerades i syfte att fånga upp 
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det demokratiska styrelseskickets många dimensioner. Vidare förväntades dessa variabler 

påverka den ekonomiska tillväxten på olika sätt. Utöver huvudvariablerna tillämpades ett 

antal kontrollvariabler. Dessa variabler används frekvent inom ekonomisk tillväxtteori och 

bidrar till en mer realistisk modellering.  

 

Med grund i ekonomisk tillväxtteori förväntades huvudvariablerna ha en fördröjd effekt på 

den ekonomiska tillväxten. Utifrån detta presenterades en ursprungsregression där samtliga 

huvudvariabler laggades med en tidsperiod. Vidare ekonometriska analyser gav stöd för en 

regression där olika element av demokrati fick effekt vid olika tidpunkter. Representativ 

demokrati samt Fungerande rättsväsende uppvisade en direkt effekt på tillväxt, medan 

Medborgerliga rättigheter och Rättvis & effektiv administration uppvisade en fördröjd effekt. 

För variablerna Medborgerliga rättigheter och Representativ demokrati var effekten positiv, 

medan variablerna Fungerande rättsväsende och Rättvis & effektiv administration påvisade 

en negativ effekt på ekonomisk tillväxt. Resultatet visar på att demokratiska dimensioner har 

olika effekter på den ekonomiska tillväxten vid olika tidpunkter.  

 

Aktuell studie skiljer sig från tidigare forskning i den mån att en specifik uppdelning av 

demokrati tillämpats. Denna kategorisering bidrar till att utröna de varierande effekter som 

demokratins olika dimensioner har på tillväxt. För att mer definitivt kunna fastställa hur dessa 

effekter ter sig uppmuntras fortsatt forskning på området kring de olika komponenternas 

betydelse för tillväxten. Studiens resultat visar på att fria och rättvisa val och grundläggande 

mänskliga rättigheter är tillväxthöjande och bör således lyftas fram som fokuspunkter för 

policyskapare då de är viktiga ur såväl ett humant perspektiv som ett tillväxtperspektiv.  
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Appendix 

1. Regressioner där specifik huvudvariabel inkluderas både med och utan lag 

 

 CIV inkluderas med 

både lag och utan 

6 

JUD inkluderas med 

både lag och utan 

7 

REP inkluderas med 

både lag och utan 

8 

IMP inkluderas med både 

lag och utan 

9 

C 0.0244 0.0237 0.0281 0.0349 

IMP 0.0063 0.0051 0.0055 0.04427 

IMP-1    -0.0530 

JUD -0.0904** -0.1061*** -0.0895*** -0.0856** 

JUD-1  0.0246   

REP 0.0426** 0.0425** 0.0445** 0.0452** 

REP-1   -0.0037  

CIV 0.0125 0.0260 0.0263 0.0186 

CIV-1 0.0186    

LOPN -0.0040 -0.0040 -0.0038 -0.0034 

HUM -0.0129 -0.0133 -0.0132 -0.0131 

INV 0.0703** 0.0720** 0.0735** 0.0741** 

OFF 0.0133 0.0136 0.0133 0.0159 

POP -0.0419 -0.0515 -0.0544 -0.0659 

TRA -0.0035 -0.0040 -0.0056 -0.0070 

𝑅2 0.3204 0.3205 0.3192 0.3237 

N 892 892 892 892 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

2. Enhetsrot-tester 

Medborgerliga rättigheter (CIV) 

 
 

Humankapital (HUM) 
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Rättvis & effektiv administration (IMP) 

 
 

Investeringar (INV) 
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Fungerande rättsväsende (JUD) 

 
 

Offentlig konsumtion (OFF) 
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Öppenhet (OPN) 

 
 

Logaritmerad öppenhet (LOPN) 
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Befolkningstillväxt (POP) 

 

 

Representativ demokrati (REP) 
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3. Korrelationsmatris  

 

 REP CIV JUD IMP OFF HUM POP INV OPN 

REP 1 0.9056 0.7686 0.7054 -0.0929 0.6543 -0.4952 0.1884 0.2923 

CIV 0.9056 1 0.8235 0.7528 -0.0841 0.6419 -0.4453 0.2071 0.3155 

JUD 0.7686 0.8235 1 0.8306 -0.0311 0.5871 -0.3989 0.2285 0.3196 

IMP 0.7054 0.7528 0.8306 1 -0.0169 0.6547 -0.3396 0.3615 0.4763 

OFF -0.0929 -0.0841 -0.0311 -0.0169 1 0.00335 -0.1146 -0.1663 0.0292 

HUM 0.6543 0.6419 0.5871 0.6547 0.00335 1 -0.5235 0.3160 0.3920 

POP -0.4952 -0.4453 -0.3989 -0.3396 -0.1146 -0.5235 1 -0.0080 -0.1090 

INV 0.1884 0.2071 0.2285 0.3615 -0.1663 0.3160 -0.0080 1 0.4125 

OPN 0.2923 0.3155 0.3196 0.4763 0.0292 0.3920 -0.1090 0.4125 1 

 

 

4. Inkluderade länder  

Afrika 

Gambia, Mali, Senegal, Benin, Mauretanien, Niger, Elfenbenskusten, Burkina Faso, Liberia, 

Sierra Leone, Ghana, Togo, Kamerun, Nigeria, Gabon, Centralafrikanska Republiken, 

Demokratiska Republiken Kongo, Kongo, Uganda, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda, 

Etiopien, Angola, Zambia, Zimbabwe, Malawi, Sydafrika, Lesotho, Botswana, Eswatini, 

Madagaskar, Mauritius, Marocko, Algeriet, Tunisien, Sudan & Egypten 

 

Asien 

Iran, Turkiet, Irak, Syrien, Jordan, Israel, Saudiarabien, Yemen, Kuwait, Bahrain, Qatar, 

Förenade Arabemiraten, Kina, Mongoliet, Taiwan, Sydkorea, Japan, Indien, Pakistan, 

Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Nepal, Thailand, Kambodja, Laos, Vietnam, Malaysia, 

Singapore, Filippinerna, Indonesien, Armenien, Tajikistan, Kirgizistan & Kazakhstan  

 

Europa 

Storbritannien, Irland, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Frankrike, Schweiz, Spanien, 

Portugal, Tyskland, Polen, Österrike, Ungern, Italien, Albanien, Serbien, Grekland, Cypern, 

Bulgarien, Rumänien, Ryssland, Finland, Sverige, Norge, Danmark, Island, Kroatien, 

Slovakien, Slovenien, Moldavien, Estland, Lettland, Litauen & Ukraina 
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Nordamerika 

USA, Canada 

 

Oceanien 

Australien & Nya Zeeland 

 

Sydamerika 

Haiti, Jamaica, Trinidad och Tobago, Barbados, Mexico, Guatemala, Honduras, El Salvador, 

Nicaragua, Costa Rica, Panama, Colombia, Venezuela, Ecuador, Peru, Brasilien, Bolivia, 

Paraguay, Chile, Argentina & Uruguay 

 

5. Graf över residualer 
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6. Hausman test för fixed eller random effects  

 
 

7. Redundant fixed effects test (test för inkludering av period effects)  

 
 

8. Chow test 
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9. Redundant variables - Likelihood ratio test 

 

Medborgerliga rättigheter (CIV) 

 
 

 

Rättvis & effektiv administration (IMP) 
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Fungerande rättsväsende (JUD) 

 
 

 

Representativ demokrati (REP) 
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Logaritmerad öppenhet (LOPN)  

 
 

 

Humankapital (HUM) 
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Investeringar (INV) 

 
 

Offentlig konsumtion (OFF) 
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Befolkningstillväxt (POP) 
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