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Abstract

I uppsatsen prövas om medborgerlig gemenskap och socioekonomisk utveckling kan förklara 

institutionell effektivitet även i icke-demokratiska länder. Med teoretiska utgångspunkter i 

Putnams numera klassiska teori från Den fungerande demokratin (1996), som efter 

modifikationer och med inslag från Linz och Stepans ”fem arenor” från Problems of

democratic transition and consolidation (1996), testas teorin genom regressionsanalyser och 

med ett dataset från The Quality of Government Institute. Uppsatsen kommer fram till att det 

går att förklara den institutionella effektiviteten genom medborgerlig gemenskap och 

socioekonomisk utveckling oberoende av om landet är demokratiskt eller ej. 

Nyckelord: Socialt kapital, Socioekonomisk nivå, Institutionell effektivitet



3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1 INLEDNING................................................................................................................................................ 5

1.1 PROBLEMOMRÅDE ................................................................................................................................ 5
1.2 SYFTE ................................................................................................................................................... 6
1.3 FRÅGESTÄLLNING................................................................................................................................. 6
1.4 OPERATIONALISERINGAR...................................................................................................................... 7
1.5 DISPOSITION ......................................................................................................................................... 7

2 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER..................................................................................................... 8

2.1 PUTNAMS ITALIENSKA STUDIE .............................................................................................................. 8
2.2 VAD ÄR ”MEDBORGERLIG GEMENSKAP”?............................................................................................. 9
2.3 VAD ÄR SOCIOEKONOMISK MODERNITET?............................................................................................ 9
2.4 VAD ÄR INSTITUTIONELL EFFEKTIVITET?............................................................................................ 10
2.5 LINZ & STEPANS ”FEM ARENOR” ........................................................................................................ 10
2.6 ANDERSONS MODELL.......................................................................................................................... 11
2.7 TEORETISKA AVGRÄNSNINGAR........................................................................................................... 12

3 METOD OCH MATERIAL ..................................................................................................................... 13

3.1 MATERIAL .......................................................................................................................................... 13
3.2 VILKA VARIABLER? ............................................................................................................................ 13
3.3 INSTITUTIONELL EFFEKTIVITET........................................................................................................... 14
3.4 SOCIOEKONOMISK NIVÅ...................................................................................................................... 16
3.5 SOCIALT KAPITAL ............................................................................................................................... 16
3.6 VAL AV FALL ...................................................................................................................................... 18
3.7 STATISTISK ANALYS ........................................................................................................................... 18
3.8 FAKTORANALYS ................................................................................................................................. 21
3.9 AVGRÄNSNINGAR ............................................................................................................................... 22
3.10 HUR ÄR UPPSATSENS RESULTATVALIDITET? ....................................................................................... 22
3.11 METODDISKUSSION............................................................................................................................. 24

4 ANALYS OCH RESULTAT AV REGRESSIONER............................................................................. 25

4.1 MANAGEMENT INDEX......................................................................................................................... 25
4.2 GOVERNMENT EFFECTIVENESS........................................................................................................... 28
4.3 ICRG INDICATOR OF QUALITY OF GOVERNMENT............................................................................... 32
4.4 DEN FÖRENADE VARIABELN ............................................................................................................... 38

5 SLUTSATS................................................................................................................................................. 39

5.1 FRAMTIDA FORSKNING ....................................................................................................................... 41

REFERENSER.................................................................................................................................................... 42

APPENDIX 1 .......................................................................................................................................................... I



4

Tabellförteckning 
TABELL 1 SAMMANSTÄLLNING AV ANVÄNDA VARIABLER .................................................................................... 14
TABELL 2 VARIABLERNAS REGRESSIONSGRUPPER................................................................................................. 20
TABELL 3 KORRELATIONSTABELL DEL 1 .................................................................................................................. I

TABELL 4 KORRELATIONSTABELL DEL 2 ................................................................................................................. II

Figurförteckning 
FIGUR 1 UPPLÄGG AV PUTNAMS ITALIENSKA STUDIE .............................................................................................. 8
FIGUR 2 ANDERSONS MODELL ............................................................................................................................... 11
FIGUR 3 MANAGEMENT INDEX I RELATION TILL POLITICAL AND SOCIAL INTEGRATION OCH HOW OFTEN FOLLOW 

POLITICS IN THE NEWS ................................................................................................................................... 25
FIGUR 4 MANAGEMENT INDEX I RELATION TILL HOW OFTEN FOLLOW POLITICS IN THE NEWS ................................... 26
FIGUR 5 MANAGEMENT INDEX RELATION TILL POLITICAL AND SOCIAL INTEGRATION............................................... 27
FIGUR 6 GOVERNMENT EFFECTIVENESS I RELATION TILL LOGGDP OCH POLITICAL AND SOCIAL INTEGRATION ....... 28
FIGUR 7 OBSERVATIONER FÖR GOVERNMENT EFFECTIVENESS I RELATION TILL LOGGDP OCH POLITICAL AND 

SOCIAL INTEGRATION .................................................................................................................................... 29
FIGUR 8 GOVERNMENT EFFECTIVENESS I RELATION TILL POLITICAL AND SOCIAL INTEGRATION............................... 30
FIGUR 9 GOVERNMENT EFFECTIVENESS I RELATION TILL LOGGDP ...................................................................... 31
FIGUR 10 ICRG I RELATION TILL LOGGDP OCH POLITICAL AND SOCIAL INTEGRATION........................................... 32
FIGUR 11 ICRG I RELATION TILL LOGGDP OCH POLITICAL AND SOCIAL INTEGRATION MED UPPDELADE 

OBSERVATIONER .......................................................................................................................................... 33
FIGUR 12 ICRG I RELATION TILL POLITICAL AND SOCIAL INTEGRATION .................................................................. 34
FIGUR 13 ICRG I RELATION TILL LOGGDP............................................................................................................ 35
FIGUR 14 ICRG INDICATOR OF QUALITY OF GOVERNMENT I RELATION TILL LOGGDP OCH MOST PEOPLE CAN BE 

TRUSTED ....................................................................................................................................................... 36
FIGUR 15 ICRG INDICATOR OF QUALITY OF GOVERNMENT I RELATION TILL MOST PEOPLE CAN BE TRUSTED........... 37
FIGUR 16 DEN FÖRENADE VARIABELN I RELATION TILL POLITICAL AND SOCIAL INTEGRATION OCH LOGGDP........... 38
FIGUR 17 SAMMANSTÄLLNING FÖR VARIABLERNAS PÅVERKAN I Β VÄRDEN ......................................................... 40



5

1 Inledning

1.1 Problemområde

Hur kommer det sig att vissa länder har ett väl fungerande styre och inte andra? I Putnams 

bok Den fungerande demokratin - Medborgarandans rötter i Italien (1996) går det att läsa om

den studie som Robert D. Putnam, Robert Leonardi och Raffaella Y. Nanetti genomförde i 

Italien, om hur förekomsten av socialt kapital påverkar effektiviteten i det demokratiska 

systemet. Här finns ett väl fungerande styre, ett styre där institutionerna i det demokratiska 

Italien är effektiva. Det samband som Putnam ser är att ”styret är bättre, ju starkare 

medborgarandan är” (Putnam, 1996:219). Han skriver: 

”Vem härskar?” och ”Hur väl?” är statsvetenskapens två mest fundamentala spörsmål. 
Den förra reser frågor om fördelning och omfördelning: ”Vem får vad, när och hur?” Det 
har stått i för ämnets debatter de senaste årtiondena. Däremot är rigorösa värderingar av 
institutionernas effektivitet sällsynta, även om ”gott styre” en gång stod överst på 
dagordningen. /…/ Den institution vi vill utvärdera är en representativ församling. Därför 
måste vi bedöma både dess ansvarskänsla inför sina väljare och dess effektivitet i att 
sköta allmänhetens angelägenheter.2 Demokratiteoretiker från John Stuart Mill till Robert 
Dahl har hävdat att ”en demokratis främsta kännetäcken är att staten är fortlöpande 
uppmärksam på sina medborgares önskemål”.3 (Putnam, 1996:81-82)

Personligen undrar jag varför det enbart skulle vara ”bra” demokratiers främsta kännetecken

att uppmärksamma medborgarnas önskemål samt att tillfredsställa dessa önskemål effektivt. 

Borde det inte vara så för samtliga länder? Statens främsta uppgift borde vara att tillfredsställa 

sina medborgare och göra det på ett effektivt sätt. Detta borde gälla även för icke-

demokratiska länder, trots att förutsättningarna i övrigt är annorlunda. Med den tanken som 

utgångspunkt så borde man kunna studera om en stat är väl fungerande genom att mäta och 

jämföra stater i förhållande till deras institutionella effektivitet, oavsett om länderna är 

demokratier eller inte.

Samtidigt är det en självklarhet att det är människor som bygger upp och utgör dessa 

institutioner och att institutionerna inte blir bättre än vad dessa människor gör dem till.  Men 

vad är det då som gör en institution effektiv? I Putnams studie försöker han förklara 

institutionell effektivitet med två olika variabler, medborgaranda och socioekonomisk 

utveckling. 
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En av de lärdomar och slutsatser som Putnam drar efter sitt utförda experiment i Italien är att 

”styret är bättre, ju starkare medborgarandan är” (Putnam, 1996:219). Liknade tankegångar 

återfinns hos Linz och Stepan där deras fem arenor förstärker varandra (Problems of

Democratic Transition and Consolidation, 1996). Min tanke är att det kan vara så även i 

andra fall och inte enbart för Italien.  Med utgångspunkt i Putnams teori som har testats 

empiriskt i Italien och en demokratiteori som lyfter fram de olika arenornas betydelse för 

varandra, borde man inte kunna finna samma sak överallt i världen? Om man bortser från just 

den demokratiska aspekten i de båda nämnda teorierna, ger att den medborgerliga 

gemenskapen och den socioekonomiska nivån påverkar den institutionella effektiviteten

oavsett land?

1.2 Syfte

Syftet med uppsatsen är således att se om ”Putnams teori om medborgarandans påverkan på 

institutionell effektivitet”, efter modifikationer (se 2. Teoretiska utgångspunkter), kan gälla 

även för länder som inte är demokratiska. Med andra ord är uppsatsens syfte att försöka se om 

det går att göra ett generellt antagande om att styret är bättre, ju starkare medborgarandan är

oavsett land eller regim. 

1.3 Frågeställning

Den frågeställning som uppsatsen kommer att arbeta efter och som har kommit fram genom 

ovanstående problemområde och syfte samt genom val av teori (se 2. Teoretiska 

utgångspunkter) är:

Kan medborgerlig gemenskap och socioekonomisk utveckling förklara institutionell 

effektivitet även i icke-demokratiska länder? 

För att svara på frågan kommer uppsatsen försöka falsifiera följande antagande, nämligen att 

grad av medborgerlig gemenskap och den socioekonomiska nivån förklarar graden av 

institutionell effektivitet.
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1.4 Operationaliseringar

I genomförandet av uppsatsen valde jag i ett moment att i likhet med Putnam tolka 

medborgerlig gemenskap som grad av tillit, tidningsläsarfrekvensen och deltagande i 

föreningar och likaså socioekonomisk utveckling som GDP per Capita. För att uppsatsen ska 

få ytterligare bredd i teoribildningen har inslag från Linz och Stepans tagits med. Syftet med 

det är att ge ytterligare en bild av socialt kapital och institutionell effektivitet.  Grad av 

effektivitet i institutioner kommer att operationaliseras i enlighet med data som uppsatsen 

utgår från (se 3. Metod och material). Datamaterialet är hämtat från The Quality of

Government Institute vid Göteborgs universitet och bör anses vara pålitlig med 

variabelvärdena som är valida. Datamaterialet analyseras med statistisk metod.  

1.5 Disposition

Nu när uppsatsens problemområde, syfte och frågeställningar är etablerade kommer uppsatsen

först att gå igenom de teoretiska utgångspunkterna i nästa kapitel (2. Teoretiska 

utgångspunkter). Där kommer tyngdpunkten att ligga på den tidigare forskningen och hur den 

tidigare forskningen har anpassats för att passa in med material och uppsatsens övriga 

uppläggning. Kapitlet därefter kommer att bestå av ett metodkapitel, där jag går igenom valet 

av variabler och hur de är operationaliserade (3.2 Vilka variabler?), statistik (3.7 Statistisk 

analys), en diskussion om uppsatsen resultatvaliditet (3.10 Hur är uppsatsen 

resultatvaliditet?) och en kortare metoddiskussion (3.11 Metoddiskussion). I kapitel fyra 

redovisas resultatet av analyserna (4. Analys och resultat av regressioner) och uppsatsen 

avslutas i kapitel fem där uppsatsens slutsatser presenteras. 
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2 Teoretiska utgångspunkter

Som det redan framkommer i det inledande kapitlet så grundar sig uppsatsen i stora drag på 

delar av den tidigare forskning som Robert D. Putnam med medarbetare presenterade i 

Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy (1993, på svenska: Den 

fungerande demokratin, 1996). I det här kapitlet kommer valda delar av den tidigare 

forskningen att presenteras och redogöras (2.1 Putnams italienska studie, 2.5 Linz & Stepans 

”fem arenor”) och dessa leder fram till den teoretiska grunden som denna uppsats kommer att 

bygga på (2.6 Andersons modell). 

2.1 Putnams italienska studie

De teoretiska utgångspunkter som uppsatsen kommer att utgå ifrån är hämtade från Putnams 

Den fungerande demokratin (1996). Teorin kan sammanfattas med ”styret är bättre, ju 

starkare medborgarandan är” (Putnam 1996:219). Putnams studie och mätningar genomfördes 

i olika omgångar i Italien mellan 1968 och 1989. Studien sker i två eller tre steg. Det första 

steget är att mäta Medborgerlig gemenskap och Socioekonomisk utveckling.

Figur 1 Upplägg av Putnams italienska studie

Denna mätning sker i tidpunkt 

ett. Det andra steget är att 

återigen mäta Medborgerlig 

gemenskap och 

Socioekonomisk utvecklig. 

Den andra mätningen sker i 

tidpunkt två. I det tredje och 

sista steget mäter man 

Institutionell effektivitet. Den 

tredje mätningen sker i 

Putnams fall i tidpunkt tre (Putnam, 1996), men skulle lika gärna kunna ske i tidpunkt två. 
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2.2 Vad är ”Medborgerlig gemenskap”? 

Putnam skriver kort att: ”Medborgargemenskap, det vill säga mönster för medborgarnas 

engagemang och samhällssolidaritet” (Putnam, 1996:103, citatet är ändrat till kursivt och utan 

citattecken). Medborgargemenskapen, medborgerlig anda eller socialt kapital kan med andra 

ord vara ganska många olika saker. Putnam framför en rad exempel, bland annat något som 

kan liknas vid tillit. Hit räknar jag exemplet från David Hume (Putnam 1996:196), en allmän 

nyttighet, det kollektiva handlandets logik och fångarnas dilemma (Ibid. 197). När Putnam 

testar teorin om medborgerlig gemenskap undersöks bland annat föreningslivet i Italien (Ibid. 

113). Emellertid så använder Putnam andra aspekter av det sociala kapitalet i Italien. När 

Putnam operationaliserar medborgerlig gemenskap gör han det i fyra grupper: 

 Föreningsverksamhet

 Tidningsläsarfrekvens

 Valdeltagande

 Preferensröstning (Ibid, 113-121)

Vi kan med andra ord inte se att Putnam operationaliserar socialt kapital genom att mäta 

tilliten mellan medborgare, vilket är lite märkligt då boken tar upp den sidan av socialt kapital 

(som jag har påpekat här ovanför). 

2.3 Vad är Socioekonomisk modernitet?

Putnam skriver att socioekonomisk modernitet är: ”… resultaten av den industriella 

revolutionen” (Putnam, 1996:103). Jag tolkar att socioekonomisk modernitet är den 

ekonomiska nivån som landet befinner sig på. Putnam skriver vidare: 

… BNP är den dominerande förklaringsvariabeln.”2 Välstånd lättar bördorna, både de 
offentliga och de privata, och banar väg för en social anpassning. Tack vara utbildning
stiger kompetensen bland yrkesverksamma och befolkningen i allmänhet. Den 
ekonomiska tillväxten utvidgar medelklassen, som länge har ansetts vara bålverket för en 
stabil, effektiv demokrati(Putnam, 1996:105, det inledande citatet kommer från Kenneth 
A. Bollen och Robert W. Jackman).  

Ett ganska vida känt begrepp att mäta socioekonomisk modernitet efter är således genom

BNP. Fregert och Jonung skriver om BNP i sin bok Makroekonomi - teori, politik & 

institutioner (2005):
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Vi ska i detta avsnitt visa hur värdet i kronor av den saltade produktionen av varor och 
tjänster för slutlig användning under en viss period(kvartal eller år), det vill säga 
bruttonationalprodukten(gross domestic product, GDP), BNP kan räknas ut (Fregert och 
Jonung, 2005:45)

Fregert och Jonung likställer BNP med GDP, ett mått som förekommer i materialet från The 

Quality of Government Institute. 

2.4 Vad är institutionell effektivitet? 

Putnam mäter institutionell effektivitet utifrån tolv olika variabler: kabinettets stabilitet, 

punktlighet med budgeten, statsskick och information, reformlagstiftning, 

uppfinningsrikedom i lagstiftningen, daghem, familjekliniker, industripolitiska instrument, 

utgifter för jordbruket, utgifter för lokal sjukvård, bostäder och statsplanering samt 

byråkratins sätt att reagera (Putnam, 1996:84-93).  

2.5 Linz & Stepans ”fem arenor”

Linz och Stepan presenterar i sin bok Problems of democratic transition and consolidation

(1996) en teori med relevans för denna uppsats. De lyfter fram fem arenor som i teorin 

samspelar och förstärker demokratin och gör den till a consolidated democracy. Linz och

Stepan skriver: 

We then develop an argument as to why and how democracies need five interacting 
arenas to become consolidated. These arenas, which interact and reinforce each other, are: 
a lively civil society, a relatively autonomous political society, a rule of law, a usable 
state, and an economic society (note, not just a capitalist market).4 (Linz och Stepan, 
1996:xiv)

Vad menar Linz och Stepan med de ovan nämnda fem arenorna? Om a lively civil society

skriver Linz och Stepan att: 

By civil society we refer to that arena of the polity where self-organizing groups, 
movements, and individuals, relatively autonomous from the state, attempt to articulate 
values, create associations and solidarities, and advance their interests (Linz och Stepan, 
1996:7)
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Om a relatively autonomous political society skriver Linz och Stepan: 

By political society in a democratizing setting we mean that arena in which the polity 
specifically arranges itself to contest the legitimate right to exercise control over public 
power and the state apparatus (Linz och Stepan, 1996:8). 

Om den tredje arenan, the rule of law, skriver Linz och Stepan: 

All significant actors – especially the democratic government and the state – must respect 
and uphold the rule of law. (…) embodied in a sprit of constitutionalism is indispensible 
condition. A spirit of constitutionalism requires more than a rule of majoritarianism. It 
entails a relatively strong consensus over the constitution… (Linz och Stepan, 1996:10). 

Den fjärde arenan, a usable state, beskriver Linz och Stepan som: 

Democracy is a form of governance of life in a polis in which citizens have rights that are 
guaranteed and protected. To protect the rights of its citizens and to deliver the other 
basic services that citizens demand, a democratic government needs to be able to exercise 
effectively (…) Modern democracy, therefore, needs the effective capacity to command, 
regulate, and extract (Linz och Stepan, 1996:10-11).  

Den sista och femte arenan, economic society, beskriver Linz och Stepan som: 

…modern consolidated democracies require a ser of socio-politically crafted and 
sociopolitically accepted norms, institutions, and regulations, which we call economic 
society, that mediates between state and market (Linz och Stepan, 1996:10-11).   

2.6 Andersons modell

Den modell som denna studie kommer att arbeta efter är som figuren visar, medborgerlig 

gemenskap och socioekonomisk utveckling och dess påverkan på institutionell effektivitet. 

Figur 2 Andersons modell

För att underlätta studien har 

Putnams modell förenklats 

till att endas omfatta det sista 

steget i hans undersökning

(jmf Fig. 2.1). Samtidigt så 

kommer detta att ske i 

samma tidpunkt. 

Socioekonomisk utveckling kommer att mätas genom att använda en variabel för GDP per 

Capita. Medborgerlig gemenskap kommer att mätas utifrån tillit, deltagande i organisationer, 
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tidningsläsarfrekvens. Tanken är att dessa tre variabler ska fånga upp det sociala kapitalet i de 

observerade länderna. Samtidigt är det tänkt att Linz och Stepans a lively civic society ska 

fånga upp en annan form av socialt kapital som inte kan fångas genom de operationaliseringar 

som hämtades från Putnams teori. Det ger att jag har integrerat delar av Linz och Stepans teori 

om ”fem arenor” i en förenklad modell av Putnams teori. 

Institutionell effektivitet definieras utifrån Linz och Stepans teoretiska definition av 

institutionell effektivitet, som de kallar a usable state. Min tanke är att jag då kan utnyttja den 

tidigare forskningen som ligger till grund för de olika variablerna som mäter någon form av 

institutionell effektivitet och som förekommer i materialet från The Quality of Government

Institute, i stället för att leta reda på variabler som motsvarar de operationaliseringarna som 

Putnam gjorde vid den italienska studien. 

2.7 Teoretiska avgränsningar

Som det kanske redan har framgått så finns det en hel del teoretiska avgränsningar. För det 

första ämnar denna studie inte att genomföra en undersökning vid två olika tidpunkter för att 

se om det finns något samband mellan medborgerlig gemenskap och socioekonomisk 

utveckling i tidpunkterna ett och två.  Vidare kan jag påpeka att för att underlätta denna studie 

så har de undersökta variablerna ”smalnat” av något i likhet med Putnam. Exakt hur smala 

dessa teoretiska avsmalningar kommer att vara och hur de operationaliserar, kommer att 

framgå i metodkapitlet. Det är bara två av fem arenor som återfinns i den modell som denna 

uppsats använder sig av. Här är anledningen för att det finns tydliga likheter mellan Putnams 

medborgerlig gemenskap och Linz och Stepans a lively civil society, samt tydliga likheter 

mellan institutionell effektivitet och a usable state. De tre övriga arenorna passar således inte 

in i uppsatsen.
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3 Metod och material

I detta tredje kapitel så kommer metod och material att presenteras och diskuteras. Först ut är 

materialet, därefter följer 3.2 Vilka variabler? där de använda variablerna presenteras 

kortfattat och mer ingående i 3.3 Institutionell effektivitet, 3.4 Socioekonomisk nivå och 3.5 

Socialt kapital. I 3.6 Val av fall förklaras det nödvändiga i att undersöka både diktaturer och 

demokratier och i 3.7 Statistisk analys förklaras begrepp av betydelse i den statistiska 

analysen samt en kortare genomgång för hur den kommer att gå till väga. I 3.9 Avgränsningar

presenteras de för uppsatsen nödvändiga avgränsningarna och diskussion kring dessa. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring uppsatsens resultatvaliditet och en kortare metoddiskussion. 

3.1 Material

Det materialet som jag har valt att använda mig av är The Quality of Government Cross-

section Dataset version 15May08. När det kommer till vilka länder som finns representerade i 

kodboken och i det använda materialet samt när observationerna är hämtade så står det så här: 

In the cross-sectional dataset we include a total of 192 nations: all countries in the world 
recognized by the United Nations as of the year 2002, plus Taiwan. If data for 2002 was 
not available, data for 2003 is used. If 2003 was not available, we use data for 2001; and 
if 2001 was lacking, 2000 is used and so forth (Teorell, Jan, Sören Holmberg & Bo 
Rothstein. 2008:16).

Jag tycker att det ger en ganska klar bild om vilka länder som finns representerade i denna 

uppsats och när observationerna är tagna. 

3.2 Vilka variabler?

Jag ska nu presentera de variablerna som jag har valt att använda mig av i min uppsats. Först 

ut är en sammanställning av de valda variablerna, samt vad variablerna avser att vara en 

operationalisering för (Medborgerlig anda [socialt kapital], Socioekonomisk utveckling eller 

Institutionell effektivitet). Därefter följer beskrivningar och motiveringar av de olika 

variablerna. Tanken är att de ska motsvara någon av de variablerna som presenterades i 2.6

Andersons modell. 
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Kommentar: ”Förkortning” är den förkortning som variabeln har i kodboken och i datasetet. ”Typ” är kopplat till 
de tre variablerna som finns i Putnams modell (Medborgerlig gemenskap[Socialt kapital], Socioekonomisk 
utveckling, Institutionell effektivitet). ”Sida” avser var man kan hitta variabeln i kodboken till The Quality of
Government Cross-section Dataset version 15May08. Real GDP per Capita är ursprungsvariabeln, men den 
kommer att vara logaritmerad i analysen och då kallas den för LogGDP.

Tabell 1 Sammanställning av använda variabler

Variabel Förkortning Typ Sida
Management Index bti_mi institutionell eff. 21
Government Effectiveness – Estimate wbgi_gee institutionell eff. 62
ICRG indicator of Quality of 
Government

icrg_qog institutionell eff. 46

Real GDP per Capita gle_rgdp socioeko. utv. 84
Most people can be trusted wvs_a165p socialt kapital 131
Do you think most people try to take 
advantage of you

wvs_a168p socialt kapital 131

How often follows politics in the news
(mean) 

wvs_e150m socialt kapital 132

Belong to organizations wvs_orgm socialt kapital 139
Voluntary work for organizations wvs_volm socialt kapital 139

Political and Social Integration bti_psi socialt kapital 21

För att närmare studera korrelationen mellan variablerna finns en korrelationstabell i 

Appendix 1. 

3.3 Institutionell effektivitet 

För Institutionell effektivitet har jag valt Management Index, Government Effectiveness och

ICRG indicator of Quality of Government som variabler. Anledningen till att jag har valt tre 

variabler är att det är svårt att finna en variabel som mäter institutionell effektivitet utifrån de 

operationaliseringar som Putnam gjorde i sin studie. Att det blev tre har även med 

avgränsningarna att göra som tas upp i avsnitt 3.9 Avgräsningar. För att motivera vart och en 

av de olika variablerna följer en närmare presentation. 

Management Index avser att vara ett mått för institutionell effektivitet. Det gör den till en 

beroende variabel i denna uppsats. I The Quality of Government Cross-section Dataset

version 15May08 beskrivs Management Index som:

The Management Index is based on Level of Difficulty (bti_lod) and Management
Performance (bti_mp), as defined below. The Level of Difficulty criterion accounts for 
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the fact that the quality transformation management is shaped by each state’s unique 
structural conditions. The more adverse a state’s structural conditions and the more 
limited its available resources, the higher the good governance is scored in the
Management Index (Teorell, Jan, Sören Holmberg & Bo Rothstein. 2008:21)

Management Index är en variabel som anger värden i en intervallskala och det gör den till en 

utmärkt kandidat för en beroende variabel. Variabeln är framtagen genom 58 indikatorer i vart 

och ett av 119 undersökta länder. Sammanställningarna av materialet som Management Index

grundas på finns att tillgå i sin helhet via hemsidan för Bertelsmann transformation index 

(http://bti2006.bertelsmann-transformation-index.de/). Valet föll på Management Index som 

en av variablerna för att representera institutionell effektivitet för att variabeln är framtagen av 

samma institut som har tagit fram Political and Social Integration. 

Government Effectiveness är även den en variabel som avser att mäta institutionell effektivitet. 

Det är ett mått framtaget av The World Bank och beskrivs som: 

“Government Effectiveness” combines into a single grouping responses on the quality of 
public service provision, the quality of the bureaucracy, the competence of civil servants, 
the independence of the civil service from political pressures, and the credibility of the 
government’s commitment to policies. The main focus of this index is on “inputs” 
required for the government to be able to produce and implement good policies and 
deliver public goods (Teorell, Jan, Sören Holmberg & Bo Rothstein. 2008:62).

Variabeln baseras på landrapporter från 212 olika länder. Landrapporterna finns att tillgå

genom the World Banks hemsida (http://www.worldbank.org/). Emellertid är det endast 192 

av observationerna som finns representerade i materialet från The QoG Institute. För att 

motivera varför valet föll på Government Effectiveness är för att variabeln kommer från The 

World Bank.  

ICRG indicator of Quality of Government är den tredje och sista variabeln som är avsedd att 

mäta institutionell effektivitet. Det är en variabel som poängsätter länders institutionella 

system med hänsyn till “Corruption”, “Law and Order” och “Bureaucracy Quality” (Teorell, 

Jan, Sören Holmberg & Bo Rothstein. 2008:46-47). Poängsättningen baseras på data från var 

och ett av 161 olika länder. Mer om detta finns i International Country Risk Guide

Methodology som finns att tillgå via ICRG hemsida (http://www.icrgonline.com). Den 

främsta anledningen till att jag valde ICRG indicator of Quality of Government som den tredje 

variabeln för institutionell effektivitet är för att den har tydliga drag av Linz och Stepans

teoretiska definition. 
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3.4 Socioekonomisk nivå
I 2. Teoretiska utgångspunkter framgår det att jag avsåg att smalna av socioekonomisk 

utveckling. Real GDP per Capita (gle_rgdp) fann jag i The Quality of Government Cross-

section Dataset version 15May08. Variabeln beskrivs som: 

In order to fill in gaps in the Penn World Table’s mark 5.6 and 6.2 data (see below: 
Heston, Summers & Aten), Gleditsch has imputed missing data by using an alternative 
source of data (the CIA World Fact Book), and through extrapolation beyond available 
time-series. This is the estimate of real GDP per Capita in constant US dollars at base 
year 2000 (Teorell, Jan, Sören Holmberg & Bo Rothstein. 2008:84).

För att få en tydligare bild om hur Kristian Gleditsch gjorde när han kompletterade data från 

the Penn World Table’s så finns artikeln ”Expanded Trade and GDP Data” att läsa i Journal 

of Conflict Resolution 46: 712-24. Med den variabeln som utgångspunkt så konstruerade jag 

en egen variabel, LogGDP. Jag har använt mätvärden som återfinns i Real GDP per Capita 

och logaritmerad dem med 10 som bas. Anledningen till det är för att det är rimligt att anta att 

den första dollarn har större betydelse än den 10 000:e dollarn, och så vidare. 

3.5 Socialt kapital
Jag har hittat att det finns en del variabler som beskriver socialt kapital. Med utgångspunkten 

i att testa människors tillit till varandra beslöt jag mig för att ta med följande variabler: Most 

people can be trusted och Do you think most people try to take advantage of you. Båda

variablerna är med andra ord operationaliseringen av tillit. 

Most people can be trusted har mäts genom följande fråga, “Generally speaking, would you 

say that most people can be trusted or that you need to be very careful in dealing with 

people?” Här kunde de tillfrågade välja mellan svarsalternativen: “Most people can be 

trusted” och “Need to be very careful” (Teorell, Jan, Sören Holmberg & Bo Rothstein. 

2008:131).

Do you think most people try to take advantage of you har mäts genom följande fråga: “Do 

you think most people would try to take advantage of you if they got a chance, or would they 

try to be fair?” Här var svarsalternativen: “Would take advantage” och “Try to be fair”

(Teorell, Jan, Sören Holmberg & Bo Rothstein. 2008:131).
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Jag valde att ta med variablerna Belong to organization och Voluntary work for organizations. 

Dessa båda variabler är operationaliseringen av deltagande i organisation. 

För att mäta den delen av det sociala kapitalet som Putnam mätte med tidningsläsarfrekvensen

så valde jag att ta med How often follows politics in the news. Det är egentligen ingen

ypperlig variabel eller operationalisering av tidningsläsarfrekvensen. Hur som helst så utgår 

jag ifrån att människor som läser om politik i tidningen ökar det sociala kapitalet mer än de 

som enbart läser om nyheter eller sporten. Jag menar att det är rimligt att anta att de som läser 

om politik skulle vara mer samhällssolidariska. How often follows politics in the news har

mäts genom frågan “How often do you follow politics in the news on television or on the radio 

or in the daily papers?” Och svarsalternativen var: (1) Every day (2) Several times a week (3) 

Once or twice a week (4) Less often (5) Never (Teorell, Jan, Sören Holmberg & Bo Rothstein. 

2008:132).

Alla variabler som hittills tagits upp och som ingår i kategorin socialt kapital är hämtade från 

ICPSR:s World Values Surveys and European Values Surveys Series och det var Robert

Inglehart som var Principal Investigator för dessa undersökningar. Mer om hur deras 

undersökningar och studier har tagits fram finns att läsa på ICPSR:s hemsida

(http://webapp.icpsr.umich.edu/ICPSR).

Political and Social Integration är en väldigt intressant variabel som vid närmare beskådning

har stora likheter med Linz och Stepans a lively civic society. Political and Social Integration

definieras som: 

The variable examines to what extent there is a stable, moderate and socially rooted party 
system to articulate and aggregate societal interests; to what extent there is a network of 
cooperative associations or interest groups to mediate between society and the political 
system; how strong citizen consent is to democratic norms and procedures; and to what 
extent social self-organization and the construction of social capital have advanced
(Teorell, Jan, Sören Holmberg & Bo Rothstein. 2008:21).

Som det framgår är variabeln avsedd att mäta just socialt kapital. Variabeln är i likhet med 

Management Index framtagen genom 58 indikatorer i vart och ett av 119 undersökta länder. 

Sammanställningarna av materialet finns att tillgå i sin helhet via hemsidan för Bertelsmann 

transformation index (http://bti2006.bertelsmann-transformation-index.de/).
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3.6 Val av fall

Tidigare i uppsatsen framgår det att uppsatsen avser att undersöka om det går att förklara 

graden av institutionell effektivitet genom medborgerlig anda och socioekonomisk nivå även i 

icke demokratiska länder. För mig faller det sig tämligen naturligt att studera två grupper. Den 

primära studiegruppen kommer att bestå av länder som inte har ett demokratiskt styre. Den 

andra gruppen kommer vara en referensgrupp som består av demokratiska länder. Jag valde 

att göra så här för att Putnam testade/utvecklade sina teorier i ett demokratiskt land. Om det

finns ett generellt samband mellan graden av institutionell effektivitet och medborgerlig anda

eller socioekonomisk nivå så borde man kunna observera det i båda studiegrupperna. Val av 

fall får betydelse vid valet av de variabler som uppsatsen använder då variablerna måste 

inkludera observationer från både demokratiska och icke-demokratiska länder. För att skilja 

observationerna kommer jag använda mig av variabeln Type of Regime (chga_regime) och 

den beskrivs som: 

Coded 0 if democracy; 1 if dictatorship. A regime is considered a dictatorship if the chief 
executive is not elected, the legislature is not elected, there is no more than one party, or 
there has been no alternation in power (Przeworski et al. 2000). Transition years are 
coded as the regime that emerges in that year (Teorell, Jan, Sören Holmberg & Bo 
Rothstein. 2008:26).

Med andra ord tar klassificeringen av länderna inte hänsyn till graden av demokrati eller 

något sådant. Type of Regime kan således ses som hård men rättvis. 

3.7 Statistisk analys 

I analysen av materialet använder jag i huvudsak en multipel regressionsanalys. Den största 

anledningen till att jag använder mig av en statistisk metod för att analysera materialet är för 

att materialet är direkt lämpat för att analyseras med statistiska metoder. För att slutligen få 

fram ett ”generellt” mått för institutionell effektivitet görs en faktoranalys, där en variabel 

skapas. Den skapade variabeln används för en ytterligare regressionsanalys. På grund av 

komplexiteten i en faktoranalys beskrivs den i ett eget stycke (3.8 Faktoranalys).

Anledningen till att jag väljer att genomföra regressionsanalyser i analysen är för att en 

regression är avsedd att undersöka sambandet mellan x och y. Som det tidigare framgår (2. 

Teoretiska utgångspunkter) vill jag att se om det finns ett samband mellan grad av 

medborgerlig anda och socioekonomisk nivå med grad av institutionell effektivitet. Vid 
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genomförandet av regressionerna har jag använt mig av Aronssons bok SPSS – En 

introduktion till basmodulen (1999). Aronsson skriver: 

Med uttrycket ”regressionen av x på y” (eller ”en relation mellan x och y”) menar vi ett 
samband mellan två variabler x och y som kan skrivas: y = a + b . x och där: 

 y sägs vara den beroende variabeln och x den oberoende. 
 a är en konstant som talar om var linjen skär y-axeln om x = 0.
 b anger hur mycket y förändras om x förändras med en enhet (linjens lutning) 

(Aronsson, 1999:232).  

I några fall använder jag mig av fler än en oberoende variabel det vill säga att jag genomför

en multipel regression. Skillnaden är att förhållandet mellan y och de båda oberoende 

variablerna kan skrivas som: y = b1x1 + b2x2 + a. Om detta skriver Aronsson att: ”Det 

intressanta med ovanstående funktion är tolkningen av b1, som den genomsnittliga 

förändringen i Y om x1 ökar en enhet och x2 är oförändrad (Aronsson, 1999:245)”. 

Signifikansen (sig eller p-värde) är ett mått för hur säker en uträkning är och anger hur ofta 

som slumpen påverkar beräkningen. Vid ett p-värde på 0.05 påverkar slumpen beräkningen 

och resultatet i fem fall av hundra.  För signifikansen gäller att ju lägre p-värde desto säkrare 

blir beräkningen och resultatet, när p-värdet går mot noll så är signifikansen i topp och 

slumpen påverkar uträkningen allt mindre (Esaiasson m.fl. 2007:432). 

När jag pressenterar uträkningarna och genomförda analyser så kommer jag att använda mig 

av * när signifikansnivån är 0.05 eller bättre, ** när signifikansnivån är 0.01 eller bättre och 

*** när signifikansen är 0.001 eller bättre. 

Andelen förklarad varians, normalt kallar man detta för R2, är ett mått för observerat värde 

och förväntat värde. Det används för att säga något om hur långt en observation ligger ifrån en 

tänkt linje eller hur linjen är uppbyggd utifrån de observationer som finns att tillgå. R2 kan 

variera mellan 0 och 1 och ju närmare 1 R2 är ju mindre är då avvikelsen mellan det 

observerade och det förväntade (Esaiasson m.fl. 2007:432). 

Ett annat vanligt mått som används vid regressionsanalyser är den standardiserade 

regressionskoefficienten, eller BETA-koefficient. Aronsson beskriver och diskuterar kort

BETA-koefficienten på 246-247 i sin bok SPSS – En introduktion till basmodulen (1999). Det 

kan sammanfattas med att: Beta = b . Sx / Sy. Här är b den ostandardiserade 
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regressionskoefficienten, Sx är standardavvikelsen för den oberoende regressionskoefficienten 

och Sy är då standardavvikelsen för den beroende regressionskoefficienten. Aronsson skriver: 

β varierar mellan -1 och 1. Som vi tidigare har sagt kan den ostandardiseradekoefficienten 
(b) tolkas som den faktor den beroende variabeln ändras med om den oberoende variabeln 
ändras en enhet givet att de andra oberoende variablerna är oförändrade (Aronsson, 
1999:246). 

Vid genomförandet av regressionsanalyserna har jag valt att dela in tidigare nämnda variabler

i två grupper i den första omgången av analyserna. Anledning till det är att de oberoende 

variablerna kan påverka varandra och att det går att jämföra regressioner med de olika 

effektivitetsmåtten redan i en inledande fas. Samtidigt minskar det godtyckligheten i 

analyserna. Tanken är att variabler som är operationaliseringar av samma teoretiska variabel 

inte ska vara med i samma regression (Most people can be trusted och Do you think most 

people try to take advantage of you respektive Voluntary work for organizations och Belong 

to organixations). Resterande variabler bör inte kunna påverka varandra i samma utsträckning 

och har således ”bara” placerats in i en grupp. Tabellen med grupperna syns här under. 

Tabell 2 Variablernas regressionsgrupper

Grupp 1 Grupp 2

LogGDP Political and Social 

Integration

Most people can be trusted Do you think most people try 

to take advantage of you

Voluntary work for

organizations

How often follows politics in 

the news (mean)

Belong to organizations

Kommentar: Som redan nämnt är variablerna uppdelade för att regressionsanalyserna inledningsvis inte ska 
använda variabler som är ämnade mäta samma teoretiska variabel. 
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3.8 Faktoranalys

För att förstå vad en faktoranalys är måste man först förstå vad en faktor är. Om detta skriver 

Andy Field: 

The existence of clusters of large correlation coefficients between subsets of variables 
suggests that those variables could be measuring aspects of the same underlying 
dimensions. These underlying dimensions are known as factors (or latent variables)(Field, 
2005:620)

Med andra ord söker man efter underliggande ”faktorer” hos variabler med ganska hög 

korrelation. I korrelationstabellen i Appendix 1 kan man se att de tre variablerna för 

institutionell effektivitet har en ganska hög inbördes korrelation. Det leder till frågan: vad är

faktoranalys? Andy Field skriver: “…factor analysis derives a mathematical model from 

which factors are estimated” (Field, 2005:630). Kort sagt, vid en faktoranalys delas variabler 

upp i faktorer som poängsätts och plottas ut i en graf genom olika metoder (Regression, 

Anderson-Rubin eller Barlett). Därefter rotas axlarna i grafen så att alla observationer hamnar 

i samma fönster (varimax, quartimax, equamax, direct oblimin eller promax). 

För att ta fram den gemensamma variabeln med hjälp av de underliggande dimensionerna hos 

Management Index, Government Effectiveness och ICRG indicator of Quality of Government

har jag valt att använda mig av regressionsmetoden med en varimaxrotation där jag ersätter 

”missing data” med ett medelvärde (”Replace with mean”). Och för att motivera följande val 

så beskrivs fördelen med regressionsmetod som: ”… regression method is preferred in other 

circumstances simply because it is most easily understood” (Field, 2005:628). För att kort 

beskriva hur regressionsmetoden fungerar så skriver Field: 

In this method the factor loadings are adjusted to take account of the initial correlations 
between variables; in doing so, differences in units of measurement and variable 
variances are stabilized (Field, 2005:626).

För att motivera valet av varimaxrotation, beskrivs den som: 

Varimax is the opposite in that it attempts to maximize the dispersion of loading within 
factors. Therefore, it tries to load a smaller number of variables highly onto each factor 
resulting in more interpretable clusters of factors (Field, 2005:636f).

För att slutligen motivera valet av “Replace with mean” kan detta förfarande beskrivas som: 
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These procedures lower the standard deviation of variables and so can lead to significant 

results that would otherwise be non-significant (Field, 2005:646)

Ovan kort beskrivna procedur kommer slutligen att resultera i skapandet av en ny variabel, 

som kort kan beskrivas som en sammanslagning av de tre variablerna (Management Index,

Government Effectiveness och ICRG indicator of Quality of Government) till en variabel. 

3.9 Avgränsningar

På grund av den begränsade tiden för genomförandet av uppsatsen måste även jag begränsa 

min studie. Jag gör det till ovan nämnda variabler. Personligen önskar jag att kunna 

genomföra en större och mer omfattande studie. Samtidigt så kan man tycka och fråga sig 

varför jag inte väljer att genomföra studien med andra variabler. Det som jag kan säga är att 

de ovan nämnda variabler var de som tilltalade mig mest utifrån den teoretiska och 

metodologiska tankebana som jag är inne på och har presenterat tidigare i uppsatsen. I 

förhållande till andra variabler så kan jag endast välkomna andra att genomföra liknade 

studier med ett annat material eller andra variabler.   

Som tidigare nämnt syftar materialet att utifrån sina variabler fånga världen som den var 

2002. Det står samtidigt mer om detta i inledningen i den kodbok (Codebook - The Quality of

Government Cross-section Dataset version 15May08) som hör samman med materialet. 

3.10 Hur är uppsatsens resultatvaliditet?

För att resultatvaliditeten skall vara god måste, som nämnts, två krav vara uppfyllda: För 

det första så måste begreppsvaliditeten vara god, vilket är det samma som frånvaro av 

systematiska fel. Och för det andra måste reliabiliteten vara hög, vilket innebär frånvaro 

av slumpmässiga eller osystematiska fel (Esaiasson m.fl. 2007:70)

Hur är begreppsvaliditeten i denna uppsats? Jag har utgått ifrån indikatorer för socialt 

kapital genom att använda mig av Putnam. Och som Olof Petersson och Bo Rothstein 

skriver i förordet till den svenska upplagan så är Putnams bok Den fungerande 

demokratin - Medborgarandans rötter i Italien (1996)  ”…en modern 

samhällsvetenskaplig klassiker” (Putnam 1996:7). Jag skulle vilja hävda att det inte blir 
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någon klassiker om han hade misslyckats med sina operationaliseringar. Det jag vill 

säga med det är att socialt kapital går att operationalisera på det viset. Det går att göra 

på andra sätt, men som jag har gjort har det även gjorts tidigare. Putnam har blivit 

kritiserad och idag är hans bok en ”modern klassiker”.  När det kommer till själva 

mätvärdena och metoden för framtagandet av dem så har jag förlitat mig på tidigare 

forskning i form av ett material som är sammanställt av The Quality of Government

Institute. Materialet är redan granskat och använt av ”forskarvärlden” redan innan jag 

kom att använda det. Emellertid betyder det inte att materialet med nedvändhet är rätt 

eller riktigt, men jag skulle vilja hävda att i detta fall så är det helt i sin ordning. 

Materialet har blivit använts och granskat många gånger. Med andra ord borde det vara 

ganska ofarligt att säga att ”operationaliseringarna är i sin ordning”. 

Min operationalisering av socioekonomisk nivå som GDP per Capita är på inget sätt 

perfekt, men det är allmänt känt begrepp för den ekonomiska nivån i ett land och då 

även den socioekonomiska nivån. De tre variablerna för institutionell effektivitet 

överstämmer inte med Putnams definition av institutionell effektivitet, men istället har

jag valt att använda mig av andra etablerade sätt att operationalisera och definiera 

institutionell effektivitet. Variablerna är inte identiska, vilket belyser att man kan mäta 

institutionell effektivitet på många olika sätt. De tre variablerna som jag har antagit och 

som får representera institutionell effektivitet är trots allt hämtade från institut som vid 

närmare granskning är någorlunda erkända. Exempelvis kommer Government 

Effectiveness från The World Bank. World Bank har naturligtvis samma problem när de 

ska mäta en teoretisk definition reellt. Jag skulle sammanfatta det med att 

begreppsvaliditeten är god. 

När jag ska diskutera uppsatsens reliabilitet inser jag ganska snabbt att det är 

problematiskt. För att kunna se om reliabiliteten i uppsatsen är god bör man testa

samma analys, men med ett annat material. Material bör då vara framtaget efter samma 

principer som materialet som sammanställts av The Quality of Government Institute. Så 

långt är det inga reella problem, problemet uppstår med tanke på att materialet ska

spegla år 2002. Således är det svårt, om inte omöjligt, att genomföra en insamling av ett 

nytt material som även speglar år 2002. Det som man får hoppas på är att det inte finns 

någon inneboende korruption eller ”hålla-varandra-bakom-ryggen-syndrom” i 

forskarvärlden, och då lita på att den uppsättning sekundärmaterial som The Quality of
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Government Institute har sammanställt. Samt att materialet har få eller till och med inga 

problem med reliabiliteten. 

Då begreppsvaliditeten får anses vara acceptabel eller till och med god, och att vi har all 

anledning att tro att även reliabiliteten är bra, ger att resultatvaliditeten bör kunna räknas 

som god. 

3.11 Metoddiskussion 

Skulle man kunna göra annorlunda för att göra en liknande studie? Det man skulle kunna 

göra är att använda ett annat material med jämförbara variabler för att göra en liknande studie. 

Ett annat alternativ skulle vara att använda samma variabler men andra mått för institutionell 

effektivitet för att se om man kan få jämförbara resultat som med denna uppsats.   
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4 Analys och resultat av regressioner

I analysen presenterar jag ett urval av resultat som framkom vid den statistiska analysen.  Som 

det står i 3.7 Statistisk analys genomfördes regressionsanalyser för att testa relationen mellan

olika variabler. De variabler som inte var signifikanta uteslöts. Först presenteras analysen med 

Management Index som beroende variabel, därefter följer Government Effectiveness och sist 

ut är ICRG indicator of Quality of Government. I den sista delen presenteras resultatet från 

analysen med den förenade variabeln. Alla resultat som presenteras innehåller observationer 

från både diktaturer och demokratier, om inte annat anges. 

4.1 Management Index

Regressionsanalyserna med Management Index som beroende variabel och tillika mått för 

institutionell effektivitet gav en hel del intressanta resultat. I figuren nedan kan vi se hur

Political and Social Integration och How often follows politics in the news är i relation till 

Management Index. 

Figur 3 Management Index i relation till Political and Social Integration och How often follow 
politics in the news

Kommentar: Planet lutning kan beskrivas som: Y = 0,608X1 – 0,639X2 + 3,252***, X1 är Political and Social 
Integration och X2 är How often follow politics in the news. R2 = 0,659. β(X1) = 0,752*** och β(X2)= -0,209*
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Precis som det sades inledningsvis framkom en hel del intressanta resultat. I figuren ovan

framkommer det att How often follows politics in the news har en negativ relation till

Management Index. Det intressanta är att ju oftare medborgare läser om politik ju sämre blir 

den institutionella effektiviteten i landet, vilket är väldigt intressant. Här nedan tydliggörs

How often follows politics in the news negativa inverkan på Management Index.

Figur 4 Management Index i relation till How often follow politics in the news

Vi kan se i figuren ovan och som tidigare nämnt, påverkar How often follows politics in the 

news den institutionella effektiviteten negativt. Emellertid bör inte stor vikt läggas vid just 

detta resultat. För som vi kan se är det även relativt få och väldigt spridda observationer, som 

ger låga R2-värden. Det vi även kan se vid regressionerna med observationer endast från 

diktaturer respektive endast demokratier, är att det på statistisk väg inte gick att påvisa någon 

Kommentar: Den gemensamma regressionslinjen ser ut som: Y = 7,881 – 1,004X*, R2 = 0,107, β= -
0,328*. Y(Dictatorship) = 6,546 - 0,783X, R2

(Dictatorship) = 0,097, β(Dictatorship)= - 0,312***. Y(Democracy) = 6,945 -
0,438X, R2

(Democracy) = 0,020, β(Democracy )= -0,140***.
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acceptabel relation mellan Management Index och How often follows politics in the news. När 

det kom till Political and Social Integrationen framkom det att det på statistisk väg går att 

påvisa en relation med Management Index, som vi kan se i figuren nedan.  

Figur 5 Management Index relation till Political and Social Integration

Figuren ovan visar att det är en relativ liten skillnad i hur mycket som Political and Social 

Integration kan förklara av Management Index oavsett om landet är en demokrati eller en 

diktatur. Genom operationaliseringen av Linz och Stepans a lively civic society, kan vi med 

nivån för det sociala kapitalet förklara en viss del av den institutionella effektiviteten i landet. 

Med tanke på att utgångspunkten i uppsatsen är att förklara den institutionella effektiviteten

med den socioekonomiska nivån och nivån för socialt kapital kan man konstatera att vid 

regressionerna med Management Index kan vi inte påvisa ett samband. Emellertid så kan vi 

Kommentar: Relationen mellan Political and Social Integrationen och Management Index kan 
beskrivas som Y = 0.675X + 1,404*** med R2 = 0,715, β= 0,846*** (visas ej). Y(Dictatorship) = 0,645X + 
1,479***, med R2

(Dictatorship) = 0,481, β(Dictatorship) = 0,693***. Y(Democracy) = 0,657X + 1,552***, med 
R2

(Democracy) = 0,481, β(Democracy) = 0,693***. 
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påvisa ett väldigt tydligt samband för med socialt kapital som förklaringsfaktor, vilket gör att 

hypotesen inte är helt spolierad. Samtidigt är det trots allt endast en av totalt tre regressioner. 

4.2 Government Effectiveness

Det som framkom vid analyserna med Government Effectiveness som mått för institutionell 

effektivitet och som beroende variabel var att man kunde förklara den institutionella

effektiviteten med LogGDP och Political and Social Integration.

Figur 6 Government Effectiveness i relation till LogGDP och Political and Social Integration

Det som figuren visar är den statistiskt säkerställda relationen mellan Political and Social 

Integration, LogGDP och Government Effectiveness***. Vi kan med andra ord se att den i 

uppsatsen tidigare nämnda hypotesen faktiskt håller, i alla fall när Government Effectiveness

är måttet för institutionell effektivitet. Vi kan även se att stater inte kan uppnå ”full” 

effektivitet när den institutionella effektiviteten förklaras med socioekonomisk nivå och nivån 

för socialt kapital. Även om vi kan se att det finns observationer med väldigt ”god” 

effektivitet. För att få en tydligare bild för observationerna presenteras de nedan i en graf utan 

plan.  

Kommentar: Relationen mellan Political and Social Integrationen, LogGDP och Government
Effectiveness där planets lutning kan beskrivas som Y = 0,159X1 + 0,881X2 – 4,215***, där X1 är 
Political and Social Integration och X2 är LogGDP. R2 = 0,596, β(LogGDP)= 0,524*** β(Political and Social 

Integration)= 0,382***. 
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Figur 7 Observationer för Government Effectiveness i relation till LogGDP och Political and 
Social Integration

Det som vi kan se i den ovanstående figuren är att demokratierna tenderar att vara mer 

homogena än diktaturerna. Några intressanta observationer är att hos demokratier så förklarar

Political and Social Integration mer än LogGDP. Hos diktaturer förklarar däremot LogGDP

den institutionella effektiviteten bättre än Political and Social Integration. Den observation

som är mest betydelsefull för uppsatsen är att man kan förklara den institutionella 

effektiviteten med nivån för socialt kapital och den socioekonomiska nivån när

observationerna är uppdelade i demokratier och diktaturer. Med andra ord är Socioekonomisk 

nivå + nivå för socialt kapital = grad av institutionell effektivitet. Nästa steg är att se om detta 

gäller även för variablerna, var för sig, Socioekonomisk nivå = grad av institutionell 

effektivitet respektive nivå för socialt kapital = grad av institutionell effektivitet. För att se hur 

variablerna (Political and Social Integration och LogGDP) är i relation till Government 

Effectiveness genomfördes regressioner med variablerna var för sig. 

Kommentar: Planens (visas ej) lutning beskrivs som: Y(Dictatorship) = 0,181X1 + 0934X2 -4,454***, där X1 

är Political and Social Integration och X2 är LogGDP. R2
(Dictatorship) = 0,489 , β(Dictatorship, X1) = 0,330**,

β(Dictatorship, X2) = 0,563***. Y(Democracy) = 0,240X1 + 0,660X2 - 4,111***, R2
(Democracy) = 0,724, β(Democracy,

X1 )= 0,543***, β(Democracy, X2)= 0,398***.
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Figur 8 Government Effectiveness i relation till Political and Social Integration

Det som vi kan se tydligt i figuren är att diktaturer är effektivare än demokratier vid samma 

nivå för Political and Social Integration, det är först strax över åtta som demokratier blir mer 

effektiva. Vi kan även se att demokratier påverkas mer än diktaturer av Political and Social

Integration, vilket är väldigt intressant då den tidigare analysen, med Management Index som 

beroende variabel, visade att det inte var någon större skillnad mellan institutioner i diktaturer 

eller demokratier i avseende till påverkan från Political and Social Integration. Man kan med 

andra ord förklara en del av den institutionella effektiviteten i diktaturer och demokratier 

enbart med hjälp av nivån för det sociala kapitalet i landet. 

Man kan se skillnader beroende på vilket mått som används för att mäta institutionell 

effektivitet. Då Management Index inte påverkades i någon större utsträckning av den 

ekonomiska nivån i landet, däremot påverkades Government Effectiveness av det. För att 

Kommentar: Den gemensamma regressionslinjen (visas ej) ser ut som: Y = 0,229X -1,540***, R2 = 
0,374, β= 0,612***. Y(Dictatorship) = 0,212X -1,449***, R2

(Dictatorship) = 0,182, β(Dictatorship) = 0,426***. 
Y(Democracy) = 0,350X - 2,412***, R2

(Democracy) = 0,628, β(Democracy) = 0,792***.
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illustrera skillnaderna beroende på om landet är demokratiskt eller en diktatur visas i figuren 

nedan: 

Figur 9 Government Effectiveness i relation till LogGDP

I figuren ovan påverkas den institutionella effektiviteten i demokratier mer av den 

ekonomiska nivån i landet än vad den institutionella effektiviteten i demokratier gör. Detta 

med tanke på att i ovanstående figur avslutas regressionsanalyserna med Government 

Effectiveness som mått för institutionell effektivitet. Det som framkom är att man kan förklara 

den institutionella effektiviteten i demokratier och i diktaturer utifrån den ekonomiska nivån i 

landet. Således förhåller sig denna, den andra serien av regressioner till den uppsatta 

hypotesen. Efter två av tre analyser så kan man skönja att man inte helt kan falsifiera 

hypotesen, Kan medborgerlig gemenskap och socioekonomisk utveckling förklara 

Kommentar: Den gemensamma regressionslinjen (visas ej) ser ut som: Y = 1,488X -5,537***, R2 = 
0,589, β= 0,768***. Y(Dictatorship) = 0,938X - 3,779***, R2

(Dictatorship) = 0,354, β(Dictatorship)= 0,595***. 
Y(Democracy) = 1,766X - 6,484***, R2

(Democracy) = 0,703, β(Democracy) = 0,839*** 
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institutionell effektivitet även i icke-demokratiska länder? Kommer hypotesen klara sig lika 

bra även i nästa serie av regressionsanalyser?

4.3 ICRG indicator of Quality of Government

Vid tidigare regressioner kunde man observera en hel del intressanta fenomen, så även när 

ICRG indicator of Quality of Government används som mått för institutionell effektivitet. För 

det första så fann vi, i likhet med regressionerna med Government Effectiveness, att man kan 

förklara den institutionella effektiviteten med LogGDP och Political and Social Integration, 

vilket kan ses i figuren nedan.

Figur 10 ICRG i relation till LogGDP och Political and Social Integration

Det som man ser i figuren ovan är hur Political and Social Integration och LogGDP är i 

relation till ICRG indicator of Quality of Government. Således håller hypotesen när man 

använder sig av observationer från både demokratier och diktaturer. Men gäller det även för 

Kommentar: Här ses sambandet mellan Political and Social Integration, LogGDP och ICRG indicator
of Quality of Government som ett plan. Planets lutning är: Y = 0,015X1 + 0,181X2 - 0,289***, där X1 är
Political and Social Integration och X2 är LogGDP. R2 = 0,469, β(LogGDP)= 0,571** β(Political and Social 

Integration)= 0,217***. 
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demokratier och diktaturer var för sig? För att få en blick för hur det ser ut för demokratier 

och diktaturer så presenteras en figur nedan som visar observationerna i en volym: 

Figur 11 ICRG i relation till LogGDP och Political and Social Integration med uppdelade 
observationer

Utifrån figuren kan man observera att återigen håller sig demokratier och diktaturer relativt 

samlade. Genom regressionerna framkommer det att man kan förklara graden av den 

institutionella effektiviteten med nivån för det sociala kapitalet och den ekonomiska nivån i 

länder som är demokratier. Emellertid är det mer osäkert för diktaturer. Det som är osäkert är 

den interna relationen mellan ICRG indicator of Quality of Government och Political and 

Social Integration i diktaturer.  Detta föranleder frågan om att socialt kapital kan tänkas 

påverka den institutionella effektiviteten endast i demokratier? Men å andra sidan så behöver 

inte det vara slutet för hypotesen då man har sett i de två tidigare regressionsserierna att 

socialt kapital operationaliserat genom Political and Social Integration har en relation till 

institutionell effektivitet även i diktaturer. För att se påverkan på demokratier och diktaturer 

Kommentar: Planens (visas ej) lutning beskrivs som: Y(Dictatorship) = 0,020X1 + 0,202X2 -0,356***, där 
X1 är Political and Social Integration och X2 är LogGDP. R2

(Dictatorship) = 0,512 , β(Dictatorship, X1)= 0,198, 
β(Dictatorship, X2)= 0,663***. Y(Democracy) = 0,040X1 + 0,114X2 - 0,219***, med R2

(Democracy) = 0,502, 
β(Democracy, X1 )= 0,454***, β(Democracy, X2)= 0,571***.
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tydligare genomfördes regressionsanalyser med efter att variablerna hade delats upp. I figuren 

nedan kan vi se relationen mellan ICRG indicator of Quality of Government och Political and 

Social Integration. 

Figur 12 ICRG i relation till Political and Social Integration

I figuren ovan så påverkas de demokratiska institutionerna mer av Political and Social 

Integration än institutioner i diktaturer. Emellertid är detta ganska osäkert då relationen 

mellan Political and Social Integration och ICRG indicator of Quality of Government inte 

uppfyller den godtagbara signifikansen på 0,05, men det ligger ändå ganska nära (0,068). På 

grund av osäkerheten kan vi inte statistisk påvisa en acceptabel relation mellan Political and 

Social Integration och institutionell effektivitet i diktaturer, när vi mäter den institutionella 

effektiviteten med ICRG indicator of Quality of Government. Det vi kan se är att man kan 

förklara den institutionella effektiviteten i demokratier utifrån Political and Social 

Kommentar: Den gemensamma regressionslinjen (visas ej) ser ut som: Y = 0,031X + 0,274***, R2 = 
0,193, β= 0,439***. Y(Dictatorship) = 0,028X + 0,314, R2

(Dictatorship) = 0,079, β(Dictatorship)= 0,281. Y(Democracy) = 
0,028X + 0,080*** (konstanten är osäker), R2

(Democracy) = 0,430, β(Democracy )= 0,656***.
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Integration. Trots att det inte med säkerhet går att dra några samband mellan Political and 

Social Integration och ICRG indicator of Quality of Government i diktaturer så finns det 

fortfarande ett signifikant generellt samband mellan variablerna, men där R2 är aningen lågt. 

När R2 är lågt kan nya observationer komma att ändra regressionslinjen. Något som däremot 

inte hade ett dåligt värde för R2 var LogGDP i relation till ICRG indicator of Quality of 

Government, något som syns nedan. 

Figur 13 ICRG i relation till LogGDP

I figuren ovan kan vi se relationen mellan LogGDP och ICRG indicator of Quality of 

Government. I likhet med relationen mellan LogGDP och Government Effectiveness så kan vi 

även här observera att den institutionella effektiviteten i demokratier påverkas mer av den 

ekonomiska nivån i landet än den för diktaturer. Det gör att vi i två av tre serier regressioner 

har kunnat observera en relation mellan den socioekonomiska nivån i landet och effektiviteten 

i landets institutioner. 

Kommentar: Den gemensamma regressionslinjen (visas ej): Y = 0,310X - 0,639***, R2 = 0,609, β= 
0,781***. Y(Dictatorship) = 0,193X - 0,247***, R2

(Dictatorship) = 0,460, β(Dictatorship)= 0,679***. Y(Democracy) =
0,370X - 0,861***, R2

(Democracy) = 0,667, β(Democracy )= 0,817***.
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Det som var lite oväntat vid regressionerna med och ICRG indicator of Quality of 

Government som mått för institutionell effektivitet var att Most people can be trusted visade 

sig kunna förklara en del av den institutionella effektiviteten. Nedan kan vi se planet för hur 

Most people can be trusted och LogGDP påverkar den institutionella effektiviteten.  

Figur 14 ICRG Indicator of Quality of Government i relation till LogGDP och Most people can be 
trusted

Det som syns i figuren ovan är hur Most people can be trusted och LogGDP påverkar 

institutionell effektivitet. Lutningen av planet visar att den institutionella effektiviteten inte 

påverkas av den procentuella förändringen av hur mycket människorna litar på varandra i 

samma utsträckning som av den ekonomiska nivån i respektive land. Det kan man även se i β

värdena, där β för LogGDP är genomgående större än β för Most people can be trusted. Det 

som även framgår är att Most people can be trusted och LogGDP inte förklarar den 

institutionella effektiviteten i diktaturer. Då R2 värdet är relativt gott visar figuren nedan en 

Kommentar: Här ses sambandet mellan Most people can be trusted, LogGDP och ICRG Indicator of 
Quality of Government som ett plan. Planets lutning är: Y = 0,003X1 + 0,393X2 -1,044***, där X1 är 
Most people can be trusted och X2 är LogGDP. R2 = 0,688, β(LogGDP)= 0,720*** β(Most people can be trusted)= 
0,213**. Y(Dictatorship)(visas ej) = -0,001X1 + 0,230X2 - 0,307. R2

(Dictatorship) = 0,483 , β(Dictatorship, X1)= -
0,147, β(Dictatorship, X2)= 0,533. Y(Democracy) = 0,004X1 + 0,456X2 -1,340***, med R2

(Democracy) = 0,723, 
β(Democracy, X1 )= 0,275***, β(Democracy, X2)= 0,723***.
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bild av Most people can be trusted som tydligare visar att variabeln inte kan den 

institutionella effektiviteten i diktaturer.  

Figur 15 ICRG Indicator of Quality of Government i relation till Most people can be trusted

Det som figuren visar är att observationerna för Most people can be trusted i diktaturer nästan 

helt saknar relation till institutionell effektivitet. Vi kan även observera en spridning på 

observationerna för diktaturer som ger ett väldigt dåligt R2 värde och att det dessutom är 

relativt få observationer ger att regressionen för Most people can be trusted och ICRG 

indicator of Quality of Government snabbt kan förändras vid tillkomsten av nya 

observationer. Sammantaget ger det att kan vi säga att LogGDP förklarar den institutionella 

effektiviteten för diktaturer och demokratier när institutionell effektivitet mäts genom ICRG

indicator of Quality of Government. Samtidigt så kan man förklara institutionell effektivitet i 

demokratier med hjälp av Most people can be trusted och Political and Social Integration

Kommentar: Den gemensamma regressionslinjen (visas ej): Y = 0,007X + 0,347***, R2 = 0,257, β= 
0,507***. Y(Dictatorship) = 0,000X + 0,474, R2

(Dictatorship) = 0,001, β(Dictatorship)= 0,031. Y(Democracy) = 0.010X + 
0,363***, R2

(Democracy) = 0,400, β(Democracy )= 0,663***.
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men för diktaturer är dessa båda värden relativt osäkra för att kunna se om de kan påverka den 

institutionella effektiviteten. Nu när vi har gått igenom de tre serierna med regressioner följer 

den avslutande regressionen, med en variabel som är uppbyggd på de tre måtten för 

institutionell effektivitet. 

4.4 Den förenade variabeln 

För att underlätta tolkningen av resultatet från regressionsanalyserna skapades nedanstående 

variabel. 

Figur 16 Den förenade variabeln i relation till Political and Social Integration och LogGDP

Figuren visar genom regressionsanalysen med den förenade variabeln att man kan använda 

sig av landets ekonomiska nivå och nivån för socialt kapital för att kunna uttala sig om hur 

effektiv landets institutioner kan förväntas vara. Den förenade variabeln lyckas således heller 

inte falsifiera hypotesen. Det som vi kan se när vi jämför Political and Social Integration:s

och LogGDP:s β-värden är att de båda variablerna förklara den institutionella effektiviteten i

ungefär samma utsträckning, även om Political and Social Integration förklarar relativt mer. 

Kommentar: Planets lutning: Y = 1,040X1 + 0,257X2 -5,082***, där X1 är LogGDP och X2 är Political
and Social Integration. R2 = 0,643, β(LogGDP) = 0,456*** β(Political and Social Integration) = 0,505***. 
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5 Slutsats 

För att svara på den ställda frågan ”Kan medborgerlig gemenskap och socioekonomisk 

utveckling förklara institutionell effektivitet även i icke-demokratiska länder?” kan jag efter 

genomförd analys dra slutsatsen att jag inte har lyckats falsifiera hypotesen som sa att man

kan förklara den institutionella effektiviteten, oavsett land, utifrån medborgerlig gemenskap 

och socioekonomisk utveckling. 

För att motivera den ovanstående slutsatsen bör jag precisera den ytterligare. Det som vi har 

sett i kapitlet 4. Analys och Resultat, är att genom att regressionsanalyser med LogGDP och 

Political and Social Integration som oberoende variabler så kan vi inte falsifiera påståendet 

att grad av medborgerlig gemenskap och den socioekonomiska nivån förklarar graden av 

institutionell effektivitet. Vi har kunnat observera variation och även viss osäkerhet i resultaten 

vid regressioner med de olika variablerna, men när de underliggande dimensionerna hos de tre 

variablerna för institutionell effektivitet utnyttjades för att skapa en förenad variabel så kunde 

vi observera en klar och relation mellan LogGDP, Political and Social Integration och den 

förenade variabeln. 
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Figur 17 Sammanställning för variablernas påverkan i β värden

Man kunde i analysen se att det var ganska få variabler som utgick ifrån Putnams 

operationaliseringar till socialt kapital. Vilket föranleddes av den dåliga relation som dessa 

variabler hade i förhållande till variablerna för institutionell effektivitet. Vid två tillfällen 

kunde vi observera en relation, How often follows politics in the news och Most people can be 

trusted där vi kunde observera ett visst samband med Management Index respektive ICRG 

indicators for Quality of Government. Emellertid kunde vi endast observera ett signifikant 

samband vid den totala regressionen för How often follows politics in the news och vid den 

totala och endast för demokratier för Most people can be trusted. Vilket ger att för How often 

follows politics in the news är våra observationer vaga och inte direkt tillförlitliga och med 

tanke på resultatet för Most people can be trusted verkar det som att det endast har betydelse 
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för demokratier eller så är mätningarna för diktaturer ofullständiga eller dåliga. Ur dessa både 

relationer framkom ganska intressanta resultat. Det som man kan se i fallet med How often 

follows politics in the news är att den har negativ inverkan på den institutionella effektiviteten. 

Vilket är ganska underligt då ju fler som sätter sig in i politiken och samhällsproblemen så 

borde även nivån för den medborgerliga gemenskapen att öka. En av slutsatserna blir att vi 

inte kan uttala oss om graden av institutionell effektivitet genom att använda oss av Putnams 

operationaliseringar för socialt kapital.

För att avsluta med en återupprepning. Det som uppsatsen har kommit fram till är att vi kan 

använda oss av det teoretiska ramverk som Putnam använder. Emellertid bör man överväga 

att använda andra metoder för operationalisering.  

5.1 Framtida forskning

I den framtida forskningen skulle jag vilja se fler observationer för Political and Social 

Integration. Det skulle kunna bidra till en ökad säkerhet när man önskar uttala sig om den 

institutionella effektiviteten genom att använda sig av socialt kapital och den ekonomiska 

nivån i landet. 

Jag skulle vilja se mer forskning som använder sig utav andra mått för att mäta den 

institutionella effektiviteten. Studier med andra infallsvinklar kan belysa andra element som 

denna studie har missat. 

Ett annat område skulle vara att se om de sambanden som vi kan se svagt i denna studie skulle 

kunna vara att se om det även existerar i andra tidpunkter eller till och med över tid i en 

tidsserie. 

Ytterligare forskning skulle kunna behövas på området för tillit och tidningsläsarfrekvensen. 

Som de något bisarra resultaten i analysen visade så finns det väl anledning att tvivla på att 

institutioners effektivitet är nästan helt oberoende från graden av tillit i landet? Visserligen var 

denna observation något osäker. Samtidigt har jag svårt att tro att institutioners effektivitet 

skulle försämras när medborgare mer aktivt läser om politik i tidningen. Således är det ett 

område som ytterligare forskning skulle behövas.    
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Appendix 1 
Tabell 3 Korrelationstabell del 1

Management Index ICRG 
Indicator of 
Quality of 

Government

Government 
Effectiveness 

- Estimate

LogGDP Most 
people 
can be 
trusted 

(%)

Do you 
think 
most 

people try 
to take 

advantage 
of you (%)

Belong to 
organisations 

(mean)

Volontary 
work for 

organisations 
(mean)

Political 
and Social 
Integration

Pearson 
Correlation

1 ,564** ,688** ,399** -,236 ,169 -,137 -,215 ,846**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,089 ,373 ,412 ,207 ,000

Management 
Index

N 119 101 119 119 53 30 38 36 119

Pearson 
Correlation

,564** 1 ,922** ,781** ,507** -,316 ,200 -,206 ,439**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,074 ,140 ,135 ,000

ICRG 
Indicator of 
Quality of 
Government

N 101 139 139 139 75 33 56 54 101

Pearson 
Correlation

,688** ,922** 1 ,768** ,465** -,379* ,199 -,175 ,612**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,025 ,134 ,196 ,000

Government 
Effectiveness 
- Estimate

N 119 139 191 191 78 35 58 56 119

Pearson 
Correlation

,399** ,781** ,768** 1 ,424** -,308 -,056 -,484** ,438**

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,072 ,676 ,000 ,000

LogGDP

N 119 139 191 192 78 35 58 56 119

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Tabell 4 Korrelationstabell del 2

Management Index ICRG 
Indicator of 
Quality of 

Government

Government 
Effectiveness 

- Estimate

LogGDP Most 
people 
can be 
trusted 

(%)

Do you 
think 
most 

people try 
to take 

advantage 
of you (%)

Belong to 
organisations 

(mean)

Volontary 
work for 

organisations 
(mean)

Political 
and Social 
Integration

Pearson 
Correlation

-,236 ,507** ,465** ,424** 1 -,692** ,325* ,034 -,271*

Sig. (2-tailed) ,089 ,000 ,000 ,000 ,000 ,013 ,806 ,050

Most people 
can be trusted 
(%)

N 53 75 78 78 78 35 58 56 53

Pearson 
Correlation

,169 -,316 -,379* -,308 -,692** 1 -,385* -,354 ,374*

Sig. (2-tailed) ,373 ,074 ,025 ,072 ,000 ,039 ,070 ,042

Do you think 
most people 
try to take 
advantage of 
you (%)

N 30 33 35 35 35 35 29 27 30

Pearson 
Correlation

-,137 ,200 ,199 -,056 ,325* -,385* 1 ,716** -,141

Sig. (2-tailed) ,412 ,140 ,134 ,676 ,013 ,039 ,000 ,398

Belong to 
organisations 
(mean)

N 38 56 58 58 58 29 58 56 38

Pearson 
Correlation

-,215 -,206 -,175 -,484** ,034 -,354 ,716** 1 -,403*

Sig. (2-tailed) ,207 ,135 ,196 ,000 ,806 ,070 ,000 ,015

Volontary 
work for 
organisations 
(mean)

N 36 54 56 56 56 27 56 56 36

Pearson 
Correlation

,846** ,439** ,612** ,438** -,271* ,374* -,141 -,403* 1

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,050 ,042 ,398 ,015

Political and 
Social 
Integration

N 119 101 119 119 53 30 38 36 119

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


