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Abstract 

Det forskningsproblem som denna kandidatuppsats ska undersöka är vilka av de 

institutionella faktorerna: (a) valsystem, (b) statsskick, (c) skillnaden mellan enhetsstat och 

federation samt (d) pressfrihet som har störst effekt på ett lands korruptionsnivåer. Uppsatsens 

syfte är att bidra till den institutionella teorins utveckling genom att försöka avgöra vilka av 

de institutionella faktorerna som undersöks som har störst effekt på förekomsten av 

korruption. Uppsatsen kommer att använda Donatella della Porta and Alberto Vannuccis 

korruptionsteori, och Rothsteins institutionella teori. Dessa kommer jämföras med Leffs 

korruptionsteori och Norths institutionella teori. De metoder som uppsatsen kommer att 

använda för att besvara frågan är en compare means analys och en multivariat 

regressionsanalys som tillämpas på ett tvärsnittsmaterial för år 2013 från QoG. Studiens 

resultat visar att det i första hand är pressfrihet men även ett parlamentariskt statsskick som 

påverkar förekomsten av korruption, både pressfrihet och parlamentariskt statsskick leder till 

lägre korruptionsnivåer. 
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1. Inledning  

1.1 Introduktion   

Beträffande hur korruption påverkar samhället drar Sandholtz och Koetzle slutsatsen att 

omfattande korruption får följande resultat för samhället: 

Though corruption creates problem for any political system, it directly challenges some of the fundamental 
principles of democratic governance. Corrupt behaviors take place in secret and provide privileged access to 
government for some parties (for example those who bribe). (Sandholtz & Koetzle 2000, s. 31).  

Detta innebär att korruptionsfenomenet kränker normerna om öppenhet och jämlikhet vilka i 

allmänhet anses vara betydelsefulla för demokratin. Dessutom strider korruption mot den 

vanliga uppfattningen om den moderna byråkratin. Denna uppfattning innebär att de 

offentliga myndigheterna inte borde handla personalistiskt utan istället agera på ett opartiskt 

och regelbaserat sätt. Korruptionsfenomenet leder också till en av de återkommande frågorna 

inom statsvetenskapen; den alltid förekommande skillnaden mellan de formella institutionerna 

och den informella kulturen. Olika kulturer tolererar korruption i olika omfattning trots nästan 

universella lagar vilka har utformats för att utplåna korrupta praktiker (Sandholtz & Koetzle 

2000, s. 31f). Sandholtz och Koetzles slutsats är att korruption har negativa effekter för 

demokratin, men det finns också de som likt Nye drar den motsatta slutsatsen att: 

 Under some circumstances Mandeville is right that private vice can cause public benefit. Corruption has 
probably been, on balance, a positive factor in both Russian and American economic development. At least 
two very im-portant [sic] aspects of British and American po-litical [sic] development−the establishment of 
the cabinet system in the 18th century and the national integration of millions of immigrants in the 19th 
century−were based in part on corruption (Nye 1967 s. 417).  

 Nyes slutsats är att korruption i vissa fall har haft en positiv effekt på både den ekonomiska 

och den politiska utvecklingen. Om Nyes argument skulle dras till sina spets innebär det att 

desto högre korruptionsnivån är i ett land desto bättre är det för dess ekonomiska och politiska 

utveckling. Beträffande skiljelinjen mellan samhällsproblem och vetenskapliga problem är 

utbredd korruption ett samhällsproblem, men det gör det inte till ett vetenskapligt problem. 

Det är däremot skillnaden mellan de formella institutionerna och den informella kulturen, 

vilket gör att korruption blir ett problem som den institutionella teorin kan vara intresserad av 

att undersöka. Korruption blir då ett vetenskapligt problem, dock har skiljelinjen mellan 

samhällsproblem och vetenskapliga problem kritiserats av Boström och Uhrwing för att vara 

tillgjord och oanvändbar inom vetenskapen. Boström och Uhrwing menar att det inte existerar 

några inomvetenskapliga problem utan alla problem berör hela samhället även om dessa 

problem uppstår inom vetenskapssamhället (1999, s. 313).  
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1.2 Problem 

Det problem som kommer att undersökas i denna kandidatuppsats är hur vissa institutionella 

faktorer påverkar ett lands korruptionsnivåer. Uppsatsen behandlar därmed frågor om hur 

institutioner kan påverka samhällsfenomen (jfr Hadenius 2006, s. 48, 51). Såväl Arend 

Lijphart som Bo Rothstein har utvecklat teorier om hur institutioner påverkar samhället. 

Enligt Lijphart kan man genom att etablera institutioner för samarbete mellan de olika 

befolkningsgrupperna motverka öppna konflikter och skapa förtroende mellan dessa 

befolkningsgrupper (Hadenius 2006, s. 51). Rothsteins teori är däremot att institutioner både 

påverkar vad den enskilde anser är rationellt utifrån sitt egenintresse, men också vad dessa 

aktörer kommer att anse vara rättvist och vad som är rättfärdigt. Rothsteins hypotes är att 

sociala normer är resultatet av de institutioner som utformats genom beslut på den politiska 

nivån (Rothstein 1994, s. 259f, 169). Uppsatsens problem kan grovt sammanfattas genom det 

traditionella variabeltänkandet, där en eller flera oberoende variabler- x utövar påverkan på en 

beroende variabel y. I denna uppsats utgörs x av olika samhällsinstitutioner, medan y utgörs 

av korruptionsnivån i ett visst land. 

Institutioner → Korruptionsnivån 

1.3 Urvalsdiskussion av variablerna 

Korruption och svågerpolitik hör ihop med klientilism som politisk organisationsform. 

Klientilistiska partier består av nätverk av politiska bossar som kontrollerar lokalsamhällets 

politiska och administrativa aktiviteter och leds av politiker på nationell nivå, bossarnas 

uppgift är att leverera röster från sitt område. Genom sin maktposition och kontakter med sina 

chefer på nationell nivå kan bossarna erbjuda sina anhängare eller klienter fördelar som: 

anställning i offentlig sektor, tillgång till olika bidrag eller olika tillstånd. Detta innebär att 

offentliga institutioner kan användas för att tillhandahålla makthavare och deras anhängare 

med vissa fördelar (Hadenius 2006, s. 183). Institutioner är ett samhälles spelregler, formellt 

uttryckt är institutioner de begränsningar som människan skapat som ger form åt det 

mänskliga samspelet. Institutioner avgör incitamentsstrukturen för utbyten inom de politiska, 

sociala och ekonomiska arenorna (North 1992a, s. 477). Då bossarnas uppgift är att samla in 

röster åt sina överordnade på högre nivå blir faktorer som valsätt och statsskick relevant att 

undersöka. Enligt Kunicová och Rose-Ackerman påverkar valsättet de röstberättigande och 

oppositionspolitikernas incitament och möjligheter att organisera sig och övervaka 

korruptionen bland sittande befattningshavare. Majoritetvalsättet underlättar både för de 
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röstberättigande att granska lagstiftarnas beteende då det är mest sannolikt att det är dessa 

som deltar i de flesta av de korrupta avtalen inom det majoritärasystemet, och ger 

oppositionspartier större incitament att avslöja sittande makthavares corrupt rent-seeking1. 

Beträffande statsskick så enligt Kunicová och Rose-Ackerman leder en centraliserad kontroll 

av regeringsmakten till att makthavare om dessa så vill kan skapa möjligheter för rent-seeking 

med små möjligheter till översyn inom regeringen. En president t.ex. som har kontroll över 

den verkställande makten har möjligheter till rent-creating2 som kan användas för personlig 

vinning (2005, s. 575, 585). Detta verkar innebära att presidentiella system är sårbarare för 

korruption än parlamentariska, beträffande klientilism kan förklaringen vara att det finns få 

begränsningar som hindrar en president från att förse sina anhängare med fördelar i utbyte 

mot röster.  

I ett stort antal länder sker korruption och misskötsel inom förvaltningen oftare på den 

regionala eller lokala nivån än på den nationella. Federationer och decentralisering fordrar en 

effektiv kontroll och revisionsapparat på lokal och regional nivå vilket saknas i de flesta fall. 

För att ta ett exempel ur USAs historia så från 1850-talet och i nästan hundra års tid leddes 

många av de större städerna av politiska bossar. Dessa kunde genom att använda de offentliga 

institutionernas resurser och genom makt över medierna och valprocessen agera som 

kungligheter (Hadenius 2006, s. 134, 132). Detta innebär att bossarna i klientilistiska nätverk 

har större handlingsfrihet i federationer än i enhetsstater eftersom kontrollmyndigheter ofta 

saknas på regional eller lokal nivå. Detta leder även till att pressfrihet blir relevant då en del 

av bossarnas inflytande beror på att de kan kontrollera medierna inom sitt område. Skälet är 

att oberoende medier sannolikt begränsar sittande befattningshavares handlingsfrihet 

(Kunicová & Rose-Ackerman 2005, s. 576). 

Sammanfattningsvis är valsätt och statsskick relevanta att undersöka då de påverkar de 

politiska bossarnas överordnades möjligheter att erbjuda fördelar i utbyte mot röster, medan 

skillnaden mellan enhetsstat och federation samt pressfrihet är relevanta då de påverkar 

bossarnas handlingsfrihet på lokal nivå.  

                                                           
1 Rent-seeking är olagliga aktiviteter som syftar till att öka en persons inkomster (Kunicová & Rose-Ackerman 
2005, s. 275). 
 
2  Rent hör troligen ihop med political rent-seeking 
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Det problem som kommer undersökas är sammanfattningsvis vilka av institutionerna: (a) 

valsystem, (b) statsskick (c) skiljelinjen mellan enhetsstat och federation, samt (d) pressfrihet 

som har störst påverkan på ett lands korruptionsnivåer. 

1.4 Syfte och hypoteser 

Uppsatsens syfte är att bidra till den institutionella teorins utveckling genom att försöka 

avgöra vilka av de institutionella faktorerna som undersöks som har störst effekt på 

förekomsten av korruption. 

Forskningsfrågan kommer att försöka besvaras genom att undersöka följande hypoteser: 

H1 Länder med ett majoritetsvalsätt kommer att ha lägre korruptionsnivå än länder med ett 

proportionellt valsätt. 

H2 Länder med ett parlamentariskt statsskick kommer att ha lägre korruptionsnivåer än 

länder med ett presidentiellt statsskick. 

H3 Länder organiserade som en enhetsstat kommer att ha lägre korruptionsnivåer än länder 

som är organiserade som en federation. 

H4 Länder med omfattande pressfrihet kommer att ha lägre korruptionsnivåer än länder med 

låg pressfrihet där pressen censureras och kontrolleras. 

De samband Hypoteserna beskriver kan illustreras genom variabelsambandet x påverkan på y 

nedan, där x: är de olika hypoteserna och y är korruptionsnivån. 

Valsätt 

Statsskick 

Skillnaden enhetsstat och federation  Korruption 

Pressfrihet 

1.5 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer att undersöka hur institutionerna; valsätt, statsskick, skillnaden mellan 

enhetsstat och federation, samt pressfrihet påverkar ett lands korruptionsnivåer. Uppsatsen 

kommer att begränsa sig till dessa institutioner då dessa är kopplade till den klientilistiska 

organisationsformen. Slutligen antas det att de oberoende variablerna bara påverkar den 

beroende variabeln, och inte varandra. 
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1.6 Analysmetod  

Uppsatsen kommer att använda både en compare means och en multivariat linjär 

regressionsanalys som analysmetoder för att testa hypoteserna om sambandet mellan de 

oberoende variablerna; valsätt, statsskick, skillnaden mellan enhetsstat och federation samt 

pressfrihet och med korruption som är den beroende variabeln (se avsnitt 1.4). En compare 

means analys beräknar medelvärdet och annan statistik som hör ihop med analysen av en 

oberoende och en beroende variabel för undergrupper inom beroende variabler för kategorier 

inom en eller flera oberoende variabler (Georgia State University). En regressionsanalys 

beräknar vilken effekt en ökning eller minskning med en enhet på den oberoende variabeln får 

på den beroende variabeln. En multivariat regression försöker avgöra vilken effekt två eller 

fler oberoende variabler har på den beroende variabeln (Esaiasson m.fl. 2012, s. 382, 381).  

1.7 Disposition  

Uppsatsen består av åtta olika huvuddelar eller kapitel. Det första kapitlet redogör för 

korruptionsfenomenet, uppsatsens problem, de variabler som ska undersökas, uppsatsens 

syfte, de hypoteser som uppsatsen ska testa, hur uppsatsen avgränsats och vilka metoder som 

används för att besvara hypoteserna. Kapitel två redovisar vilket resultat som ett urval av 

tidigare forskning som studerat sambandet mellan de fyra faktorerna och korruption kommit 

fram till. Kapitel tre, Teorikapitlet, redogör för de teorier som kommer användas för att 

förklara uppsatsens resultat. Det fjärde kapitlet, Metodkapitlet, redovisar det material och det 

urval som undersökningen använt sig av. De faktorer som undersöks definieras och 

operationaliseras, d.v.s. det redovisar variablernas tankeinnehåll och hur detta gjorts mätbart, 

och begreppet korruption definieras. Kapitlet avslutas med en diskussion av möjligheterna att 

reproducera uppsatsens undersökning, och operationaliseringarnas validitet och reliabilitet. I 

kapitel fem, Resultat-och Analyskapitlet, redovisas resultatet av de analyser som genomförts i 

SPSS. I det sjätte kapitlet, Diskussionskapitlet sammanfattas undersökningen, dess resultat 

diskuteras och knyts till tidigare forskning och uppsatsens teorier. Kapitlet anger också några 

metodmässiga svagheter samt ger förslag på vidare forskning. Appendixet redogör för hur 

variablernas kodats i QoG och hur regressionsanalysens ursprungstabeller såg ut. 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel redovisas ett urval av studier där andra forskare undersökt uppsatsens 

forskningsproblem: sambandet mellan de fyra faktorerna: valsystem, statsskick, enhetsstat och 

federation samt pressfrihet och det som ska undersökas ett lands korruptionsnivåer.  

2.1 Valsystem  

Beträffande Lijpharts slutsatser om förhållandet mellan valsätt och korruption så är en 

möjlig hypotes att majoritetsdemokratiers större klarhet i ansvarsfrågan skulle motverka 

korruption. Konsensusdemokratier däremot, vilka är mer benägna till kompromisser och att 

sluta avtal, leder istället till korrupta praktiker. När denna hypotes testas mot siffror från 

Transparency International från år 1997 blir resultatet istället att de länder som har högst 

korruptionsnivå är Indien och Colombia med värden på mellan sju och åtta på Lijpharts 

skala3. På motsatta sidan av Lijpharts index finns sex länder vilka räknas som nästan helt 

korruptionsfria med värden på mellan ett och noll på Lijpharts skala: Danmark, Finland, 

Sverige, Nya Zeeland, Kanada och Nederländerna. I motsats till vad hypotesen säger finns det 

ett svagt negativt samband (men inte signifikant) mellan konsensusdemokrati och korruption. 

Konsensusdemokratier har något lägre sannolikhet att vara korrumperade än vad 

majoritetsdemokratier har. När Lijphart kontrollerar för utvecklingsnivån vars samband med 

korruption är både starkt och negativt blir sambandet lite starkare men blir fortfarande inte 

statistiskt signifikant (Lijphart 1999, s. 289). Majoritets- eller Westminstermodellen 

koncentrerar makten hos majoriteten, medan konsensusmodellen istället på olika sätt försöker 

dela, sprida och begränsa makten (Lijphart 1999, s. 9, 34).  

I Kunicová och Rose-Ackermans studie som fokuserar på tre typer av valsätt, d.v.s. (1) 

pluralitetsval eller majoritetsvalsystem, och två typer av proportionella listvalssystem där det 

ena använder en (2) obunden lista medan det andra har en (3) bunden lista4. Valsätten skiljer 

sig både genom var möjligheterna till att berika sig på korruption finns, och gällande hur 

sträng övervakningen av potentiella rent seeker är. I proportionella system har partiledningen 

större möjlighet att koncentrera möjligheterna till korruption till de egna händerna medan de 

individuella lagstiftarna har relativt färre möjligheter till political rent-seeking. I 

                                                           
3 Lijpharts skala är Transparency Internationals Corruption Perception Index men värdena är omvända, vilket 
innebär att noll är låg korruption och tio är hög korruption (Lijphart 1999, s. 289, 289 not 9).  
4 I majoritetsvalsystem väljer varje valdistrikt en representant, medan i proportionella valsystem med obunden 
lista kan väljarna både rösta på parti och förändra rangordningen mellan dess kandidater. Med bunden lista kan 
väljarna bara rösta på partiet (Kunicová & Rose-Ackerman 2005, s. 573). 
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pluralitetssystemet är partiledningens makt över individuella lagstiftare mindre, vilket innebär 

att möjligheterna till rent är mer jämlikt fördelat mellan partiledarna och enskilda lagstiftare. 

När det gäller övervakningen av rent-seeker är den troligen strängare i plurala system än i 

proportionella system (Kunicová & Rose-Ackerman 2005, s. 573f). Kunicová och Rose-

Ackermans resultat tyder på att på det hela taget leder proportionellt valsätt, federalism och 

presidentialism till högre korruptionsnivåer om andra faktorer hålls konstanta. Om ett land 

med majoritetsvalsätt jämförs med ett som har ett proportionellt valsätt med bunden lista och 

dessa jämförs med världsbankens index för korruptionskontroll, så kommer landet med 

majoritetsvalsystem få 0.39 poäng mer än landet med proportionellt valsystem. Resultatet 

tyder på att proportionella valsystem är sårbarare för korruption än vad majoritetsvalsystem 

är. Anledningen är att proportionella system leder till större problem med kollektivt handlande 

för de röstberättigade, och för oppositionspartier när det gäller att övervaka en sittande 

regering som är korrumperad. Dessutom försvagar proportionella valsystem med bunden lista 

sambandet mellan att bli omvald och att befattningsinnehavaren presterar väl i sin politiska 

befattning (Kunicová & Rose-Ackerman 2005, s. 593, 597).  

2.2 Statsskick och skiljelinjen mellan enhetsstat och federation  

I Gerring och Thackers studie undersöks de båda konstitutionella faktorerna territoriell 

suveränitet och den verkställande maktens utformning. Definitionen av territoriell suveränitet 

handlar om landet är en federation eller en enhetsstat, medan definitionen av hur den 

verkställande makten är utformad handlar om landet i fråga är parlamentariskt eller 

presidentiellt. Studiens resultat visar tydligt att enhetsstat och parlamentarism minskar den 

politiska korruptionen oavsett vilket av korruptionsindexen (KKZ5 eller CPI Corruption 

Perception Index) som används (Gerring & Thacker 2004, s. 298, 310, 301). Gerring och 

Thacker tolkar sina resultat som en funktion av den centralistiska modellen för samordning 

och styrning. Färre vetopunkter6 och att de politiska institutionerna är organiserade på ett mer 

hierarkiskt sätt, leder till lägre korruptionsnivåer (Gerring & Thacker 2004, s. 298f). Värdet 

för koefficienterna för parlamentarism och enhetsstat går i den förväntade riktningen oavsett 

vilket av korruptionsindexen KKZ eller CPI som används som beroende variabel. Variablerna 

för enhetsstat och parlamentarism är signifikanta vid en signifikansnivå på 0.05 eller bättre 

                                                           
5 KKZ indexet är sammanställt av Kaufmann, Kraay och Zoido-Lobotón och omfattar indikatorer för olika former 
av governance (Kaufmann m.fl. 1999, s. 1). Governance kan beskrivas som samordning och styrning (Pierre 
2010, s. 261). 
6 Vetopunkter är ett sätt att representera individer och gruppers förmåga att påverka regeringens agerande 
även om dessa inte själva kan avsluta sagda agerande (Gerring & Thacker 2004, s. 313 not 58). 
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med enda undantaget för parlamentarism i studiens ekvation 5. Enligt Gerring och Thacker 

visar detta empiriska bevis tydligt att enhetsstat och parlamentarism bidrar till att sänka den 

politiska korruptionen i politiska enheter som är demokratier eller semi-demokratier (Gerring 

& Thacker 2004, s. 310-312). När Chang och Golden använder det datamaterial Treisman 

sammanställt för att testa vilken effekt ett antal oberoende variabler har på korruptionsnivån i 

olika länder, visar Chang och Goldens resultat för variablerna för federalism och ett brittiskt 

kolonialt arv på korruptionsnivåerna att koefficienterna för brittiskt styre och federalism inte 

går att skilja från noll enligt konventionell standard (Chang & Golden 2007, s. 126f).  

Beträffande förhållandet mellan statsskick och korruption, visar resultatet av Blume, Müller, 

Voight och Wulfs studie, där man testade resultaten av Persson och Tabellinis studie av vilka 

ekonomiska effekter som olika konstitutionella institutioner har. Persson och Tabellinis 

resultat för sambandet mellan statsskick och korruption verkar tyda på att presidentiella 

system har något lägre korruptionsnivåer än parlamentariska system, men resultaten av 

Blumes m.fls. replikation visar däremot att det är valsätt snarare än statsskick som orsakar 

förändringen av den beroende variabeln, d.v.s. variabeln för mutbrott. Resultaten för variabeln 

för presidentialism blir bättre när CPI används som beroende variabel, då når den 

konventionell signifikansnivå men resultaten blir fortfarande inte starka för alla länder i 

urvalet. Sammantaget innebär det att statsskick inte har en stark effekt på political rent, den 

faktor som verkar ha störst effekt är istället valkretsens storlek. Ju mindre valkretsen är ju 

högre blir den förväntade nivån av mutbrott och korruption (Blume m.fl. 2009, s. 198, 203, 

212). 

2.3 Pressfrihet 

 Beträffande sambandet mellan pressfrihet och korruption visar resultatet av 

tvärsnittsanalysen i Brunetti och Weders studie att koefficienten för indikatorerna för 

pressfrihet går i den förväntade negativa riktningen. Detta innebär att mindre korruption hör 

ihop med mer pressfrihet och koefficienten är signifikant vid konventionella nivåer för 

konfidensintervallet. Resultaten i studiens kolumn 2 visar att det signifikanta sambandet 

mellan pressfrihet och korruption inte enbart beror på skillnader mellan mer utvecklade och 

mindre utvecklade länder. De övergripande resultaten i studiens tabell 1 verkar tyda på att det 

finns ett tydligt negativt samband mellan pressfrihet och korruption vilket står sig väl mot 

specifikationer och förändringar i urvalet (Brunetti & Weder 2003, s. 1810f, 1813). Liknande 

resultat får Freilles m.fls. studie av sambandet mellan pressfrihet och korruption, (där CPI 

används för att mäta korruptionsnivåerna), studiens samlade resultat visar på ett nära 
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förhållande mellan pressfrihet och byråkratisk korruption. Dessutom visar resultaten att vissa 

former av begränsningar av pressfriheten har starkare samband med korruption än andra 

former. Variablerna för de lagar och regler som påverkar pressfriheten klarar inte att få sina 

antaganden förändrade med bibehållen förklaringskraft, medan politiska och ekonomiska 

påtryckningar på pressen klarar förändringar av specifikationerna i EBA extreme bound 

analysis med bevarad förklaringskraft, vilket kan förklara fallet med Italien som har låga 

värden på dessa komponenter och har höga korruptionsnivåer (Freille m.fl. 2007, s. 842, 848, 

840).  
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3. Korruptionsteori och institutionell teori 

3.1 Della Porta och Vannuccis korruptionsteori 

För att undersöka frågan om vilka institutionella faktorer som har störst påverkan på ett 

lands korruptionsnivåer verkar Donatella della Porta och Alberto Vannuccis korruptionsteori 

vara användbar, då teorin gör det möjligt att genomföra en djupare analys av 

korruptionsfenomenet. Kritiken mot den är främst att teorin utvecklats med Italien som 

studieobjekt och inte världen som helhet. Samtidigt ger teorin ett så pass heltäckande 

analysredskap att det möjliggör en djupare analys. Nedan kommer fem centrala delar av teorin 

att presenteras. 

- Förvrängning av allmänhetens krav 

- Elevation of costs 

- Snabba och långsamma filer 

- Adverse selection of firms 

- Progressive erosion of confidence in the state 

Korruption och förvrängningen av allmänhetens krav7 handlar om att definiera vad som är 

allmänhetens krav och är ett viktigt steg i den demokratiska processen, eftersom det är då som 

förvaltningssystemet kommer i kontakt med olika sociala gruppers behov och krav. 

Korruption och samarbete mellan de korrumperade försvagar de institutionella begränsningar 

som har utformats för att skydda allmänintresset. Detta leder till att allmänhetens krav istället 

kommer avgöras av parterna som deltar i det korrumperade utbytet (della Porta 2000, s. 218). 

Della Porta och Vannuccis studie tyder på att den övergripande bilden visar att allmänhetens 

krav fragmenteras för att tillfredsställa särintressen, samtidigt som de inblandade offentliga 

tjänstemännen inte utvecklar en mer omfattande förståelse för problemen (della Porta & 

Vannucci 1997, s. 518). Då korruption är gynnsam för uppkomsten av illegala förmedlare 

kommer dessa aktörer att utveckla ett intresse av att påverka vad som blir allmänhetens krav. 

Speciellt om det finns hemliga avtal för hur vinsterna från korruption ska fördelas. Men 

koordinationsproblem kan uppstå mellan de centrala myndigheterna som fördelar resurserna 

och de lokala myndigheterna som administrerar dem. I dessa situationer kommer 

specialiserade mellanhänder, vanligen konsulter eller planerare med partipolitiska kontakter, 

att ta på sig den viktiga funktionen att utveckla informella kontakter mellan de organ som 

fördelar de offentliga medel, och de som ramar in allmänhetens krav. I praktiken har de blivit 

                                                           
7 Distortion of the public demand i orginalet 
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tilldelade uppgiften att identifiera vilka projekt som ska förverkligas, med målsättningen att 

förena politikernas intresse med intresset hos de bolag som deltar i det korrumperade utbytet. 

Detta innebär att de erbjuder lokala myndigheter möjlighet till finansiering. Men denna binds 

till take it or leave it projekt för offentliga anbud, som mellanhänderna sedan kan styra direkt 

över och övervaka dessa projekt samtidigt som de visar på vilka möjligheter som de olika 

politiska aktörerna som är inblandade i spelet har att tjäna pengar i dessa projekt (della Porta 

& Vannucci 1997 s. 520).  

Elevation of costs innebär enligt della Porta att entreprenörerna vanligen inte är offer för 

giriga politiker utan att de istället är deras medbrottslingar, vilket gör att de i lika hög grad 

som de korrumperade politikerna kan dra fördel av det korrumperade utbytet som 

entreprenörerna frivilligt deltar i. Entreprenörerna behöver dessutom inte själva bekosta 

mutorna utan dessa finansieras istället med politiskt producerade avgifter. Genom beskyddet 

från korrumperade politiker kan entreprenörerna öka vinsterna från sina kontrakt med den 

offentliga förvaltningen. De får antingen mer betalt än vad som är utbytesvärdet för deras 

varor på den privata marknaden eller också betalar de mindre än marknadsvärdet för de 

tjänster som staten tillhandahåller (2000, s. 219).  

Företag med lägre produktionskostnader kan aldrig vara säkra på att bli tilldelade offentliga 

kontrakt, därför att de korrumperade offentliga agenternas beslut speglar dolda transaktioner 

på en marknad som skapats av mutor. Dessutom kommer de framgångsrika företagens 

incitament att utföra de uppgifter de är skyldiga att utföra enligt sina kontrakt att 

undermineras av korruptionen. Kontroller för hur arbetet genomförs försvagas hur som helst 

av att politikerna samarbetar med de korrumperade företagen. De inblandade bolagens strategi 

är att öka kostnader och förlänga arbetet i all oändlighet, -vilket är det bästa sättet att få 

tillbaka de pengar man har lagt ut på mutor eller för att öka sina vinstmarginaler. En källa till 

ökade kostnader är att de företag som vinner kontrakten vid den offentliga upphandlingen 

saknar nödvändiga kvalifikationer, utrustning och expertis, men ofta har en direkt länk till 

politiska partier. Korruption skapar omfördelande ineffektivitet genom att tilldela 

egendomsrättigheter till de aktörer som kränker kriteriet om allmänintresset. Detta 

representeras av respekt för lagen och ökar gemenskapens utgifter (della Porta & Vannucci 

1997, s. 522-525).  
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Snabba filer och långsamma filer8 innebär att om långa förseningar blir regel och inte 

undantag kan funktionärer be om en muta bara för att utföra sitt arbete snabbare. Men om 

fördelaktig behandling kan köpas genom korruption kommer resten av allmänheten att i högre 

utsträckning vara utsatta för den byråkratiska ineffektivitetens negativa effekter. Detta beror 

på att funktionärers tid och ansträngningar är en begränsad resurs. Bolag som snabbar på sina 

egna ärenden saktar ner alla andra bolags ärendehantering (della Porta 2000, s. 221). I sådana 

situationer kan agenten i fråga tvingas att ignorera fall som är lika förtjänta av deras 

uppmärksamhet till förmån för de som använder sig av korruption. Att snabba på 

behandlingen av en dossier saktar ned behandlingen av en annan (della Porta & Vannucci 

1997, s. 526).  

Adverse selection of firms innebär att när korruptionen är utbredd kommer det inte bara vara 

effektivitet, att kunna utföra den aktuella uppgiften snabbare, och till en lägre kostnad som 

kommer att belönas, utan att även förmågan att bygga vänskaps- och tillitsrelationer med de 

offentliga beslutsfattarna, systemet belönar dessutom avsaknaden av moraliska skrupler. 

Effektivitet blir då bara en av flera och oftast inte ens den viktigaste faktor som avgör vilket 

anbud som vinner i ett system som domineras av korruption. Faktum är att de mest effektiva 

företagens brist på framgång kan bero på att de av deras konkurrenter, som saknar utsikter till 

framgång i den privata sektorn, är villiga att betala mutor och acceptera lägre vinst för att få 

behålla en andel av den marknad som den offentliga sektorn genererar. När sedan alternativa 

vinstmöjligheter uppstår inom den privata sektorn eller i andra länder kommer de effektiva 

bolagen som blivit marginaliserade lämna den offentliga sektorns verksamhet. Om man 

förutsätter att avkastningen på investeringar i priviligierade kontrakt med det offentliga ofta är 

större än vad avkastningen är på investeringar i ny teknologi, minskar drivkraften för de bolag 

som finns kvar i den offentliga sektorn att ägna sig åt forskning och utveckling vilket i sin tur 

innebär att dessa kommer att bilda en ”ineffektiv klick” (della Porta 2000, s. 221). Om 

besluten är godtyckliga kan informella kriterier avgöra om ett bolag väljs ut eller inte. 

Vänskaps- och släktrelationer samt en gemensam politisk bakgrund kommer att bli avgörande 

för vem som får kontrakten då de möjliggör ömsesidigt förtroende för de övriga parternas 

avsikter, och minskar sannolikheten för att bli lurad i det korrumperade utbytet. Mer förenklat 

kan valet baseras på den privata partens vilja att betala mutor. I så fall kommer den verkliga 

konkurrensen, konkurrensen mellan olika erbjudanden om mutor som utspelar sig i den 

underjordiska marknad som utgörs av korruption. De som är inblandade i mutbrott är tvingade 

                                                           
8 ῾Fast῾ Lanes and ῾Slow῾ Lanes I orginalet 
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att investera specifikt i etablerandet av gömda kommunikations- och utbyteskanaler med de 

mest inflytelserika offentliga beslutsfattarna. Informationskapitalet, de personliga kontakterna 

och förtroenden är åtminstone delvis ett arv som delas av de som är korrumperade och de som 

korrumperar. Detta leder till begränsningar i de transaktionskostnader som nya kontakter för 

med sig. Störningar i dessa relationer skulle leda till direkta förluster för både de 

korrumperade och de som korrumperar (della Porta & Vannucci 1997, s. 528, 530). 

Progressive erosion of confidence in the state innebär sammanfattningsvis att politisk 

korruption leder till en dåligt fungerande offentlig förvaltning. Detta kommer troligen att 

minska den instrumentella beståndsdelen av allmänhetens förtroende. Det italienska fallet 

antyder att offentliga skandaler skuldbelägger politikerna, men i allmänhet kommer en dåligt 

fungerande offentlig förvaltning leda till omfattade kritik bland både medborgare och 

entreprenörer beträffande de offentliga procedurernas effektivitet och opartiskhet. Detta 

handlar om att medborgarna och entreprenörerna har en jämbördig tillgång till de rättigheter 

som de formellt garanteras enligt lagen (della Porta 2000, s. 221f). Den instrumentella 

beståndsdelen av medborgarnas stöd verkar handla om vilken nytta medborgarna har av 

förvaltningen. 

Kritiken mot della Porta och Vannuccis teori är att den utvecklats genom studiet av ett 

utvecklat land, vilket gör Leffs korruptionsteori lämplig att jämföra med då den har utvecklats 

genom studiet av de minst utvecklade länderna. Jämfört med Leffs teori kan kategorin 

förvrängning av allmänhetens krav kritiseras för att: i de flesta av de minst utvecklade 

länderna är intressegrupper svaga medan de politiska partierna oftast inte tillåter andra 

grupper än de redan etablerade som konkurrerar om inflytande att delta i den politiska 

processen. Detta leder till att användandet av mutor kan vara den enda möjligheten för andra 

intressen än de redan etablerade att få sina intressen artikulerade och bli representerade (Leff 

1964, s. 9). Leffs teoris kritik mot kategorierna elevation of costs and adverse selection of 

firms är att om det som är föremål för byråkratisk korruption bara finns i begränsat antal och 

kan ta slut, som antalet investeringslicenser som ska fördelas vid en viss tidpunkt. Det som 

efterfrågas finns bara i litet antal i förhållande till antalet som efterfrågar det tvingas 

entreprenörerna bjuda över varandra med resultatet att konkurrensen tvingar upp priset för 

förvaltningens tjänster som tenderar att gå till de som erbjuder högst mutor. I längden går 

förvaltningens tjänster till de mest effektiva producenterna då dessa kan erbjuda högst mutor 

vilket hör ihop med att vara kvar i industrin. Mindre bolag tvingas välja mellan att acceptera 

en vinst lägre än det normala eller bli mer effektiva så de kan få ihop resurserna till högre 
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mutor. Om de inte försöker få tillgång till förvaltningens tjänster genom mutor hamnar de i en 

svagare ställning gentemot de bolag som tack vare mutor gynnas av förvaltningen. När 

affärsmän måste bjuda över varandra för att få tillgång till förvaltningens tjänster kan 

resultatet bli att affärsmännen måste ge tjänstemännen en stor del av vad de tjänat som resultat 

av förvaltningens tjänster (Leff 1964, s. 9f). Leffs teoris kritik mot kategorin snabba och 

långsamma filer är att när regeringen och förvaltningen har andra prioriteringar än ekonomisk 

tillväxt som att bevara status quo, öka landets militära styrka eller sin kontroll över samhället, 

och då den offentliga förvaltningen har en omfattande roll i ekonomin och ingriper i denna 

kommer tillstånd och stöd från förvaltningen ofta vara nödvändigt i ekonomisk verksamhet. I 

dessa fall kan mutor ha positiva effekter då de kan sporra den offentliga förvaltningen att 

agera mer i entreprenörernas intresse. Detta är nödvändigt då entreprenörer behöver 

förvaltningens hjälp inom flera områden som licenser, krediter och tillgång till av utländsk 

valuta för att få något gjort (Leff 1964, s. 10).  

Leffs teoris kritik mot kategorin progressive erosion of the confidence in the state är att det 

faktum att effektiva producenter gör bättre ifrån sig än ineffektiva, troligen inte uppskattas i 

de minst utvecklade länderna där till försvar av den rådande ineffektiviteten och lokala 

versioner av rättvisa är en vanligare praktik att beskatta effektiva verksamheter för att kunna 

subventionera ineffektiva verksamheter. Mycket av kritiken mot korruption kommer från 

specifika gruppers politiska, ekonomiska och ideologiska intressen vilket leder till att 

utplånandet av korruption bara är ett problem om man delar deras speciella inställning. Det 

kan handla om intellektuella och politiker som är fientligt inställda till korruption av 

ideologiska skäl, eller för att det hotar deras kontroll över den offentliga förvaltningen, medan 

affärsmän är fientliga mot korruption för att de tvingas betala mutor (Leff 1964, s. 10, 13, 9). 

3.2 Rothsteins institutionella teori  

Enligt Rothsteins institutionella teori kommer formen på den institution en människa verkar 

inom att påverka vad som är ett logiskt agerande för denna människa. Agerandet skiljer sig åt 

beroende på om det tar plats anonymt på marknaden eller i valbåset än om det tar plats i en 

parlamentarisk eller annan representativ församling. Anledningen är att den offentlighet som 

dessa institutioner leder till gör det nödvändigt för aktörerna att med moraliska argument 

motivera sitt agerande. Detta gör att argument baserade på moral får större betydelse än det 

annars skulle ha (Rothstein 1994, s. 141, 139).  
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Rothstein illustrerar sin teori med en scen ur västernfilmen the Pale Rider, scenen är 

följande: en grupp fattiga guldgrävare trakasseras av en gruvbolagsägare som vill utöka sin 

verksamhet och måste nu gemensamt välja om de vill sälja sin inmutning till 

gruvbolagsägaren när denne erbjuder sig att köpa den eller inte (Rothstein 1994, s. 137f). 

Enligt Rothstein var det den institutionella situation i vilken guldgrävarna befann sig, inte 

deras preferenser eller belöningssystemet, som fick guldgrävarna att välja att stanna och slåss. 

Institutionen utmärkte sig genom att:  

1. Alla deltagarna var tvungna att ta ställning inför de övriga deltagarna.  

2. Detta ställningstagande måste motiveras genom att delge de övriga sina skäl för denna 

ståndpunkt, vilket sker i en kontext där ståndpunkten måste motiveras inför gruppens övriga 

medlemmar.  

3. Slutligen måste beslutet vara gemensamt då det problem som skulle lösas berörde hela 

gruppen i samma omfattning eftersom guldgrävarnas inmutning ägdes gemensamt.  

Alternativen var om alla skulle överge inmutningen eller de skulle stanna. Trots det faktum 

att gruvbolagsägarens köpeerbjudande verkade gynnsamt sett till guldgrävarnas egenintresse 

ansåg guldgrävarna att det var orätt om de skulle ha baserat sitt beslut enbart på sitt materiella 

egenintresse i denna situation. Detta innebär att deras beslut att stanna och slåss var resultatet 

av hur institutionen de skulle fatta beslutet inom var utformad. Detta ledde till att 

guldgrävarna valde att prioritera allmänintressets sociala orientering istället för det snäva 

egenintresset (1994, s. 139f).  

Rothsteins institutionella teori kan dock kritiseras genom Douglas Norths institutionella 

teori. Enligt Norths teori påverkar institutioner hur väl en ekonomi presterar genom att i 

samspel med den teknologi som används i ekonomin bestämma vilka ekonomins transaktions 

och produktionskostnader blir. Institutioner består av både formella och informella 

begränsningar och de typiska sätten att upprätthålla dessa, begränsningarna avgörs i slutändan 

av människors subjektiva uppfattning om hur deras omvärld ser ut. De subjektiva modeller 

vilka konstant utvecklas och som påverkar människors beslut utformas av samspelet mellan 

utvecklingen av kulturellt betingade idéer, begränsningarna från det nuvarande institutionella 

ramverket och om handlingars förmodade konsekvenser stämmer överens med deras faktiska 

konsekvenser (North 1992a 477, 487). Bildandet av institutioner är resultatet av att människor 

bearbetar information som en konsekvens av transaktionskostnader. Människors val speglar 

de mentala konstruktioner eller de mentala modeller dessa använder för att bearbeta 
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information. Dessa mentala modeller består av människors uppfattning om hur världen är och 

hur den fungerar. De mentala modellerna kommer delvis från kulturen, men kommer också 

från erfarenhet, men är samtidigt inlärda från icke kulturella och icke lokala faktorer. Kultur 

består av den kunskap, de värderingar och de normer som en generation lär sig från den 

föregående och skiljer åt sig mellan olika etniska grupper och samhällen. Erfarenhet hör ihop 

med en viss miljö och skiljer sig därmed åt beroende på miljön, vilket leder till att det finns en 

stor variation av mentala modeller och därmed uppfattningar om hur världen är och fungerar 

(North 1992b, s. 4). Slutsatsen av Norths teori är att även om institutioner kommer påverka 

människors agerande så finns det alltid en kultur innan institutionerna bildas som kommer 

påverka institutionerna. 

3.3 Teoriernas tillämpning 

Della Porta och Vannuccis korruptionsteori och Rothsteins institutionella teori kommer att 

användas i diskussionsdelen, för att försöka förklara hur de olika institutionella faktorerna kan 

påverka olika länders korruptionsnivå. Della Porta och Vannuccis korruptionsteori kommer 

att ge ett helhetsgrepp på korruptionsfenomenet, medan Rothsteins institutionella teori istället 

ger en specifik förklaring till parlamentarismens effekter på ett lands korruptionsnivåer. Då 

parlamentariska församlingar är en av de situationer där aktörernas agerande måste motiveras 

genom moraliska argument, vilket innebär att vilka argument som kan användas för att 

motivera de hemliga avtalen lär vara begränsade, då argumenten måste baseras på moral. 

Detta kan leda till att de politiker som deltar i det korrumperade utbytet får svårt eller 

misslyckas med att genomdriva sina delar av de hemliga avtalen. Men det är bara för just 

institutionen parlamentarism som Rothsteins institutionella teori kan tillämpas då den typ av 

öppen diskussion som parlamentarism innebär inte är del av de övriga institutionerna valsätt, 

skillnaden mellan federation och enhetsstat och pressfrihet. Valsätt handlar mer om hur de 

representanter som ska föra argumenten ska utses själva argumentationen kommer snarare 

utspela sig först efter valet, även om en arena liknande parlamentet kan finnas inom partierna 

när dessa väljer sina kandidater och partiprogram. Skillnaden mellan enhetsstat och federation 

handlar mer om det finns en eller flera arenor för den typ av diskussion som Rothsteins teori 

berör. Pressfrihet berör inte teorin alls. Möjligen kan det påverka hur välinformerade 

deltagarna och de som utser dem är i den representativa församlingen. Men pressfrihet berör 

mer förutsättningarna för de som ska delta i arenan för diskussion än själva arenan. De 

alternativa teorierna kommer användas för att avgöra hur väl della Porta och Vannuccis samt 

Rothsteins teorier kan förklara uppsatsens resultat. 
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4. Metod 

I metodkapitlet redovisas det material som uppsatsen har använt sig av, det urval som 

använts samt hur begreppen definierats och operationaliserats. Kapitlet avslutas med en 

diskussion av möjligheterna att reproducera uppsatsens undersökning samt variablernas 

validitet och reliabilitet. 

4.1 Material och urval 

Beträffande uppsatsens material kommer det från QoG9, och utgörs närmare bestämt av 

tvärsnittsdata för år 2013 (Teorell m.fl. 2013a). Skälet till att just tvärsnittsdata används är att 

tidsseriedata inte är tillförlitligt för CPI som används som beroende variabel (Teorell 2010, s. 

277). Analysen blir en form av sekundäranalys. Denna lägger vikten på data som någon annan 

än den som genomför undersökningen samlat in. Dessutom är undersökningens ändamål 

något som den som samlat in datamaterialet inte haft helt klart för sig (Bryman 2011, s. 300 

Nyckelbegrepp 13.1). En fördel med sekundäranalys är att flera av de datasamlingar som 

används är av hög kvalité. En annan fördel med sekundäranalys är att man då inte behöver 

samla in ett eget material och därmed kan lägga mer energi på bearbetning och analys 

(Bryman 2011, s. 301, 303). När det gäller själva urvalet kommer detta att utgöras av ett 

totalurval. Ett totalurval är ett urval som innefattar alla beståndsdelar av en population. Om 

man använder ett totalurval blir beräkningar av felmarginalen noll (Esaiasson m.fl. 2012, s. 

172). Urvalet kommer i detta fall att omfatta alla världens länder. 

4.2 Den beroende variabeln CPI 

För att mäta korruption kommer Transparency Internationals korruptionsindex som kallas 

Corruption Perception Index att användas. Skälet till att just detta index valts ut är att det är 

väletablerat och använt inom korruptionsforskning. Indexet täcker dessutom fler länder än vad 

de enskilda källorna som används i indexet gör och är mer tillförlitligt än vad de enskilda 

källorna som används i indexet är (EC’s Joint Research Center 2012, s. 111). CPI rangordnar 

länder och territorier efter hur korrumperad deras offentliga sektor upplevs vara. Ett lands 

eller territoriums poäng indikerar hur korrumperad landet eller territoriets offentliga sektor 

upplevs vara, vilket mäts på en skala från 0-100, där noll innebär att landet upplevs mycket 

korrumperat, medan hundra innebär att landet upplevs som korruptionsfritt. Ett lands 

placering indikerar dess position i relation till andra länder och territorier som inbegrips i 

                                                           
9 QoG som är en förkortning av Quality of Government som är ett oberoende forskningsinstitut inom 
Göteborgs Universitet (QoG). 
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indexet (Transparency International). CPI sammanfattar olika undersökningar av 

uppfattningen om korruption. Huvuddelen av dessa är opinionsundersökningar bland personer 

i ledningen för företag och undersökningar där olika typer av experter rangordnar olika 

länders korruptionsnivå. Dessa kan vara anställda på företag som förser företag och möjliga 

investerare med riskbedömningar. De bedömningar som förekommer i CPI kommer dels från 

personer verksamma inom de länder de bedömer, och dels från personer utanför de länder 

som bedöms (Teorell 2010, s. 273). Sett till sammanställningen av CPIs datamaterial så 

beräknas olika länders CPI poäng som ett enkelt medelvärde baserat på alla tillgängliga 

länders poäng som räknats om för att passa CPIs skala på 0-100. Ett land poängsätts bara om 

det finns minst tre datakällor att beräkna medelvärdet från (Transparency International 2012, 

s. 3). Tabellen nedan visar vilka fem länder som fick högst poäng på CPI indexet för år 2012 

och därmed bedöms som minst korrumperade enligt det årets index, och vilka fem länder som 

fick lägst poäng på CPI indexet för år 2012 och bedöms som mest korrumperade enligt det 

årets index. 

Tabell 1 CPIs rankning av korruptionen i världens länder år 2012 

Källa (Transparency International). 

4.3. Uppsatsens definition av korruption 

När man genomför en undersökning är det viktigt att veta vad det är man undersöker. Då det 

är korruption som ska undersökas behövs en definition av korruption, och då verkar Joseph 

Nyes definition lämplig. Nyes definition är lämplig dels därför att den är neutral i moraliskt 

hänseende, d.v.s. Nye utgår inte från att korruption är negativ för ekonomisk och politisk 

Land CPI poäng 

Danmark 

Finland 

Nya Zeeland 

90 

90 

90 

Sverige 88 

Singapore 87 

Myanmar 15 

Sudan 13 

Afghanistan 

Nordkorea 

Somalia 

8 

8 

8 
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utveckling.  Nyes definition är också både lätt att operationalisera, och kulturellt neutral, d.v.s. 

den kan överföras till flera kulturella sammanhang utan att det leder till problem med 

tolkningen. Då praktiker som i ett samhälle anses vara korrupta anses vara harmlösa eller 

korrekta i ett annat kulturellt sammanhang (Sandholtz & Koetzle 2000, s. 33f). Nyes 

definition av korruption är följande:  

Corruption is behavior that deviates from the formal duties of a public role because of 

private-regarding (personal, close family, private clique) pecuniary or status gains; or 

violate the rules against the exercise of certain kind of influence. (Nye 1967, s. 419).   

Sammanfattningsvis innebär Nyes definition att korruption är att avvika från en 

offentlig rolls förpliktelser för privata hänsyn, vinst i någon form eller att kränka regler 

mot vissa former av inflytande. Denna definition liknar CPIs definition av korruption då 

CPI definierar korruption som att en offentlig position används eller missbrukas för 

privat gagn (Teorell 2010, s. 272f). Skillnaden mellan Nyes och CPIs definitioner av 

korruption är att Nyes definition är tydligare, då vad som anses vara missbruk av en 

offentlig befattning kan variera mellan olika kulturer. Nye är mer konkret än vad CPI är.  

4.4 Reliabilitet, replikation och validitet 

   Reliabilitet, replikation och validitet handlar om hur mätningarna är utformade. 

Bryman definierar reliabilitet som tillförlitlighet om en studie skulle få samma resultat 

om man skulle upprepa den. Replikation handlar om att göra om en studie och de 

resultat som de forskare fick som utförde den första studien (Bryman 2011, s. 49). Hög 

validitet innebär att undersökningens teoretiska definitioner överlappar med de 

indikatorer som undersökningen använder, vilket innebär att mätinstrumenten mäter vad 

de är menade att mäta (Esaiasson m.fl. 2012, s. 56). Detta innebär att reliabilitet, 

replikation och validitet kommer att bli viktiga för uppsatsen. Om inte mätningarna är 

pålitliga blir inte heller resultatet trovärdigt. Beträffande replikation verkar 

möjligheterna att upprepa uppsatsens undersökning vara goda då materialet och de 

variabler som används finns tillgängligt på QoG:s hemsida. QoG redogör både för hur 

variablerna operationaliserats och var dessa variabler kommer ifrån (se avsnitt 4.2, 4.6). 

QoG redogör också för var man kan hitta en stor del av källorna. Förutsatt att 

uppsatsens problem, hypoteser och de teorier som uppsatsen använder går att hitta, och 

att uppsatsens metoder är kända, är det troligt det inte skulle finnas några större problem 

med att replikera uppsatsen undersökning. 
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4.5 Validitets och reliabilitets kritik av den beroende variabeln CPI 

Alla försök att mäta politisk korruption kommer logiskt leda till frågor om validitet 

(Lancaster & Montinola 1997, s. 199). Kritiken mot validiteten i CPI är:  

(1) Att människors verklighetsuppfattning inte nödvändigtvis är densamma som hur 

verkligheten egentligen är (Teorell 2010, s. 276).  

En annan kritik är att (2) de starka korrelationerna10 mellan hur olika respondenter 

bedömer korruptionsnivån inte speglar verkligheten utan omfattande fördomar 

(Treisman 2000, s. 17). 

Mot kritiken är att enligt Treisman har poängsättningarna i Transparency 

Internationals även kallat TIs index för uppfattad korruption starka samband både med 

de surveys de baseras på och med varandra. Poängsättningar designade med olika 

metodologier och som använt olika respondenter och som är från olika årtionden 

genererar resultat som i de flesta hänseenden liknar varandra, vilket minskar risken att 

det är organisationernas nycker eller gissningar som analyseras. Dessutom visar TIs 

parvisa korrelationsanalys av de olika poängsättningarna som TIs korruptionsindex 

baseras på att minst 80 % av korrelationerna hade ett korrelationsvärde på (0,72) eller 

högre för de tre index som Treisman undersökte, TI korruptionsindex för åren 1996, 

1997 och 1998. De tre årens poängsättningar har också starka samband med varandra: 

korrelationsvärdet för TIs korruptionsindex för åren 1997 och 1998 som hade fyra källor 

gemensamt var (0,988), medan indexen för åren 1996 och 1998 hade (0,9689) i 

korrelationsvärde, och indexen för åren 1997 och 1998 hade (0,9663) i 

korrelationsvärde och de åren hade inte några källor gemensamt. TIs korruptionsindex 

har dessutom starka samband med Business Internationals index för uppfattad 

korruption också kallat BI där analytiker bedömer i vilken omfattning 

affärstransaktioner involverar korruption eller tveksamma betalningar. TIs tre 

korruptionsindex och Bis korruptionsindexindex hade ett korrelationsvärde på (0,8) eller 

högre (2000, s. 14, 16f). Liknande resultat får EU kommissionens Joint Research 

Center i sin utvärdering av CPIs metodologi efter det uppdaterades 2012. Deras 

korrelationsanalys visar att källorna som CPI indexet för 2012 baseras på har starka 

                                                           
10En analys med korrelationstabeller är en sambandsanalys. I korrelationsanalyser används metoderna 
Pearsons r eller Spearmans rho för att mäta sambandets styrka på en skala från noll till ett där noll innebär att 
det saknas ett samband och ett att sambandet är perfekt (Bryman 2011, s. 326f, 329).  
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samband med hur länder rankas i indexet, dessutom har källornas rankning av länder 

starka samband med varandra, detta var väntat eftersom alla källorna försöker mäta 

samma fenomen hur korrumperad den offentliga sektorn upplevs vara. Beträffande 

sambandet mellan CPI och de källor som indexet baseras på, visar korrelationsanalysen 

att African Development Bank Governance Ratings och World Economic Forum 

Executive Opinion Survey har lägst Spearman rho värde (0,71), medan Economist 

Intelligence Unit Country Risk Rating har högst Spearman rho värde (0,93) (EC Joint 

Research Center 2012, s. 51, 101, 121 Tabell 3 Spearman rank correlations and Gamma 

statistics for the CPI sources). Detta motsäger även kritiken att de surveys TIs 

korruptionsindex baseras på mäter korruptionen i olika sektorer inom ett visst land 

(Lancaster & Montinola 1997, s. 201). Då olika länder får liknande resultat. De höga 

korrelationsvärdena tyder på att det är samma sak de olika mätningarna som CPI 

baseras på mäter uppfattningen om korruption.  

 Beträffande kritiken att det är fördomar som poängsättningen mäter inte 

uppfattningen om korruption. Så om det är fördomar som mäts, verkar dessa fördomar 

vara anmärkningsvärt väl spridda, då det finns starka samband mellan olika 

respondenters bedömningar. Svar från affärsmän med praktisk erfarenhet av länderna i 

fråga har starka samband med riskanalytikers, och bedömningar från experter på 

länderna i fråga. Det finns vidare samband mellan svaren från lokala affärsmän och de 

av landets medborgare som bor i andra länder. TI och BIs korruptionsindex har också 

starka samband med gallups surveyundersökningar där respondenter i olika länder 

tillfrågas om hur omfattande korruptionen var bland politiker i deras hemländer. Så om 

poängsättningarna i TIs korruptionsindex speglar fördomar är det fördomar som är väl 

spridda bland människorna i de länder som täcks av de olika 

korruptionsundersökningarna (Treisman 2000, s. 17). Det verkar förvånande om samma 

fördomar skulle vara så spridda i alla länder som det årets CPI index täcker. 

Beträffande reliabiliteten i CPI handlar kritiken om (1) att storleken på skillnaderna i 

svaren på opinionsundersökningarna i enskilda länder kan leda till problem med 

reliabiliteten för enskilda mätinstrument, dessutom kan den utsträckning som enskilda 

länders survey poäng avviker från deras survey poängs medelvärde tyda på att 

reliabiliteten för olika mätinstrument kan skilja sig åt beroende på vilket land det rör sig 

om (Lancaster & Montinola 1997, s. 198f). En annan kritik är att (2) TI använder en 

skala på 0-100 för år 2012 till skillnad mot 0-10 för tidigare år, och bara använder hela 
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nummer, så Teorell m.fl. har delat värdet för 2012 med tio. Samtidigt verkar det ha 

förekommit en förändring i den relativa poängsättningen (Teorell m.fl. 2013b, s. 137). 

Motkritiken är att (1) då TI använder flera olika surveys borde detta vara den logiska 

åtgärden för att hantera problem med mätningsreliabilitet. TI använder flera olika 

mätningsinstrument för att mäta korruptionen i ett land vilket hanterar problem med 

mätningsreliabilitet på ett godtagbart sätt (Lancaster & Montinola 1997, s. 199f). Enligt 

Treisman minskar det faktum att TI omvandlar poängsättningarna från de olika surveys 

som används i TIs korruptionsindex till ett medelvärde effekten av att de olika 

organisationerna som producerar de olika surveys som TI använder har olika 

poängsättningar (2000, s. 15). Så det huvudsakliga reliabilitetsproblemet med CPI 

verkar vara att Teorell m.fl. delat värdet med tio, men då dessa dels är etablerade 

forskare och dels verkar inom en institution som Göteborgs universitet får man 

förutsätta att dessa inte skulle ha gjort detta om det skulle leda till allvarliga mätfel.    

4.6 Oberoende variabler 

4.6.1 Valsätt 

Beträffande valsystem, som är den första av de faktorer som antas påverka ett lands 

korruptionsnivåer är Bormann och Golders operationalisering av valsystem lämplig att 

använda. Bormann och Golder menar att de valsystem som används vid val till den 

lagstiftande församlingen kan klassificeras enligt tre huvudkategorier: majoritetsvalsystem, 

proportionella valsystem och blandade valsystem. Majoritetsvalsystem är ett system där det 

parti eller den kandidat som får flest röster vinner. Proportionella valsystem använder kvoter 

eller divisorer, och tillämpas i distrikt som väljer flera kandidater. En kvot är det antal röster 

som garanterar ett parti ett mandat i en viss valkrets. Ett divisorbaserat system däremot delar 

det totala antalet röster som ett parti vunnit med divisorer vilka är nummerserier för att få 

kvoter. Mandaten fördelas sedan till partierna baserat på vilka som har de största kvoterna. Ett 

blandat valsystem är ett system där valet av representanter till den lagstiftande församlingen 

genomförs med både majoritets- och proportionellt valsätt (Bormann & Golder 2013, s. 361-

363). Tabellen nedan visar hur många av länderna i Bormann och Golders studie vars valsätt 

Bormann och Golder klassificerar som antingen: majoritetsvalsätt, proportionellt valsätt och 

blandat valsätt. Siffrorna är baserade på min avläsning av Bormann och Golders 

stapeldiagram och blir av den anledningen ungefärliga.  
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Tabell 2 Världens olika valsätt  

Valsätt Antal länder  

Majoritetsval 40 

Proportionellt valsätt  53 

Blandat valsätt 21 

Källa (Bormann & Golder 2013, s. 367 fig. 5 Electoral rules 2005-2011). 

4.6.2 Statsskick 

Beträffande statsskick verkar Cheibub m.fl. tillhandahålla en lämplig operationalisering. 

Cheibub m.fl. menar att statsskicket i en demokrati avgörs av hur förhållandet ser ut mellan 

regeringen och den lagstiftande församlingen. Om regeringen inte kan avsättas av den 

lagstiftande församlingen under pågående mandatperiod är statsskicket presidentiellt, medan 

om den lagstiftande församlingen kan avsätta regeringen är statsskicket antingen 

parlamentariskt, eller semi-presidentiellt, beroende på om den lagstiftande församlingen kan 

avsätta regeringen samtidigt som det finns en folkvald president då är statsskicket semi-

presidentiellt. Enligt Cheibub m.fl. kan följande två frågor användas för att tydligt klassificera 

demokratiska statsskick. För det första om regeringen är ansvarig inför den lagstiftande 

församlingen, vilket handlar om att den lagstiftande församlingens majoritet har den 

konstitutionella makten att avsätta regeringen. För det andra om statschefen är folkvald för en 

bestämd mandatperiod. Om svaret på den första frågan är nej klassas regimerna som 

presidentiella. Om svaret på den första frågan istället är ja kommer regimtypen bero på svaret 

på den andra frågan. Om statschefen är folkvald betraktas regimen som blandad eller semi-

presidentiell och om statschefen inte är folkvald betraktas regimen som parlamentarisk 

(Cheibub m.fl. 2010, s. 80f). Tabellen nedan visar hur många av de demokratiska länderna i 

Cheibub m.fl. studie som författarna klassificerar som tillhörande vilket av de tre statsskicken: 

presidentialism, semi-presidenitalism och parlamentarism. 

Tabell 3 Världens demokratiska statsskick  

Statsskick Antal länder 

Presidentialism 38 

Parlamentarism 51 

Semi-presidentialism 28 

Källa (Cheibubs webbplats). 
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4.6.3 Enhetsstat och federation 

 Variabeln för skillnaden mellan enhetsstat och federation identifierar de länder som av Daniel 

Elazer klassas som federationer plus Etiopien, Serbien-Montenegro och Bosnien-Hercegovina 

då dessa länder blev federationer efter Elazers artikel publicerades (UCLA. edu). Elazer 

definierar federationer som en gren av federalism som både innebär tydliga gränser för den 

nationella överhögheten men samtidigt samlar omfattande makt på den nationella nivån i 

huvudsak för utrikespolitiska syften, men ofta också för försvarspolitiska syften (Elazer 1995, 

s. 8). Tabellen nedan visar hur många av länderna i Elazers och Treismans studier de klassar 

som federationer och hur många av länderna i Karvonens studie som klassas som enhetsstater. 

Tabell 4 Antalet federationer och enhetsstater i världen 

Territoriell organisering Antal länder 

Federationer 23 

Enhetsstater 132 

Källa (Elazer 1995, s. 14 tabell 1 Varieties of Federal Arrangements (with selected examples); 

UCLA. edu; Karvonen 2008, 31). 

4.6.4 Pressfrihet 

För att mäta vilken effekt pressfrihet har på ett lands korruptionsnivåer kommer Freedom 

House pressfrihetsindex vara lämpligt. Freedom House definition av pressfrihet är den 

utsträckning ett land tillåter nyheter och information att flöda fritt och det avgör om dess 

media ska klassificeras som fri, delvis fri eller inte fri. De länderna som omfattas av indexet 

får en totalpoäng på en skala mellan 0-100. Där 0 är det bästa och 100 det sämsta värdet. 

Medierna i länder vars poäng på pressfrihetsindexet ligger mellan 0-30 klassas som fria, 

medan de med en poäng mellan 31-60 klassas som delvis fria och de med en poäng på 61-100 

klassas som inte fria. Freedom House granskning av olika länders pressfrihetsnivå använder 

för närvarande 23 metodologiska frågor och 109 indikatorer uppdelade på tre omfattande 

kategorier: den rättsliga miljön, den politiska miljön och den ekonomiska miljön. Ett lands 

slutgiltiga poäng baseras på dess totala värde i dessa kategorier. Den första kategorin, den 

rättsliga miljön, omfattar en granskning av både de lagar och regler som kan påverka medias 

innehåll, och om regeringen är benägen att använda dessa lagar och rättsliga institutioner för 

att begränsa mediernas förmåga att verka inom landet. Kategorin bedömer också den positiva 

effekten av juridiska och konstitutionella garantier för yttrandefrihet, och vilka de potentiellt 

negativa effekter som säkerhetslagstiftningen, brottsbalken och andra lagar som rör 

brottslighet har. Detta handlar om brott som ärekränkning och förtal. Förekomsten av och den 
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faktiska förmågan att göra bruk av lagstiftning som rör informationsfrihet bedöms också 

liksom om domstolarna och de officiella organ som reglerar medierna är oberoende, men 

också registreringskraven för både medieutgivare och för journalister samt journalisternas 

förmåga att verka obehindrat bedöms inom denna kategori (Freedom House 2009, s. 1f).  

Den andra kategorin den politiska miljön värderar hur omfattande den politiska kontrollen av 

nyhetsmediernas innehåll är. Andra frågor som granskas inom denna kategori är redaktionellt 

oberoende för både statligt ägda och privatägda nyhetsmedier, men också tillgång till 

information och källor. I denna kategori granskas även offentlig censur och självcensur, 

medias livskraft, och mångfalden av de nyheter som finns tillgängliga inom ett visst land. 

Ytterligare frågor som undersöks är utländska och lokala journalisters förmåga att fritt 

rapportera om nyheter utan att trakasseras eller skrämmas av statliga eller andra aktörer, vilket 

omfattar att bli godtyckligt arresterad och fängslad, bli utsatt för våldsamt överfall och andra 

hot. Den tredje och sista kategorin undersöker den ekonomiska miljön som medierna verkar i. 

Denna kategori inbegriper mediernas ägarskapsstruktur, och granskar frågor som transparens 

och ägarskapskoncentration. Andra frågor som undersöks är kostnaderna för att etablera 

medier och kostnaderna för att producera och distribuera mediematerialet. Ytterligare frågor 

som undersöks är om reklampengar och mediesubventioner undanhålls vissa medier av staten 

eller andra aktörer (Freedom House, 2009, s. 2f), vilket handlar om att vissa medier 

missgynnas medan andra gynnas. De sista frågorna som undersöks är hur korruption och 

mutbrott påverkar mediernas innehåll och i vilken utsträckning som landets ekonomiska 

situation påverkar mediernas utveckling och hållbarhet (Freedom House 2009 s. 3). Tabellen 

nedan redovisar vilka sju länder som fått lägst poäng på Freedom House pressfrihetsindex för 

år 2009 vilka då bedöms ha högst grad av pressfrihet, och de sex länderna med högst poäng 

på Freedom House pressfrihetsindexet vilka bedöms ha lägst grad av pressfrihet. 
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Tabell 5 Freedom House pressfrihetsindex sju topp och sex botten länder  

Land Freedom House poäng 

Island 9 

Finland 

Norge 

10 

10 

Danmark 

Sverige 

11 

11 

Belgien 

Luxemburg 

12 

12 

Kuba 

Eritrea 

Libyen 

94 

94 

94 

Burma 

Turkmenistan 

96 

96 

Nordkorea 98 

Källa (Freedom House webbplats). 

4.7 Reliabilitets- och validitetskritik av de oberoende variablerna 

Beträffande validiteten för de faktorer som antas påverka ett lands korruptionsnivåer de 

oberoende variablernas så är de hämtade från vetenskapliga publikationer, vilket innebär att 

de gått igenom peer review-systemet och därmed har de granskats av andra forskare. Det enda 

undantaget är variabeln för pressfrihet som kommer från Freedom House och då det är en 

välanvänd källa vars operationaliseringar troligen varit föremål för andra forskares granskning 

men då av andra orsaker. Materialet skulle förmodligen inte finnas i QoG om det inte mätte 

den faktiska pressfriheten, vilket gör att validiteten kan förväntas vara acceptabel. Beträffande 

reliabilitet och sett till variabeln för valsystem är kritiken möjligen att variablerna inte tar med 

undergrupper till de tre grundtyperna men dessa är inte något som undersöks i uppsatsen och 

blir därmed ur reliabilitetsperspektivet inte något direkt problem. Beträffande statsskick så 

handlar reliabilitetsproblemen om att kategorin semi-presidentialism visar sig utgöras av flera 

inbördes mycket olika stater som det inte finns någon mening med att sammanföra (Karvonen 

2008, s. 57). Men problemet med semi-presidentialism har mindre betydelse eftersom det bara 

är de rena systemen av presidentialism och parlamentarism som ska undersökas. Ett annat 

problem är att klassa alla länder där regeringen inte kan avsättas av parlamentet som 

presidentiella. Detta problem kan leda till att man missar vissa nyanser, men samtidigt lär 

effekterna för ansvarsutkrävandet vara de samma då inte hotet om misstroendevotum hänger 

över regeringen.  

Beträffande variabeln för skillnaden mellan enhetsstat och federation så är problemet knutit 

till reliabiliteten (men kanske även validiteten) då variabeln inte har en kategori för 
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enhetsstater utan bara för de länder som Elazer inte kodar som federationer. Enligt Karvonen 

är länder som inte uppfyller kraven för att klassas som en federation organiserade som en 

enhetsstat. (2008, s. 23). Dessutom brukar man inte tala om något mellanting. Beträffande 

pressfrihet är kritiken mot variabelns reliabilitet möjligen hur vissa kategorier som 

ärekränkning och förtal i den rättsliga miljön och selektiva subventioner i den ekonomiska 

miljön ska kodas. Då det rör sig om Freedom House verkar det troligt att man kan komma 

tillrätta med de olika problemen då variabeln testats i tidigare operationaliseringar.  
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5. Resultat och analys 

Syftet med uppsatsen var som nämndes i uppsatsens inledning att bidra till den institutionella 

teorins utveckling genom att försöka avgöra vilka av de institutionella faktorerna som 

undersöks som har störst effekt på förekomsten av korruption. Detta genomförs genom att 

försöka besvara de fyra hypoteserna nedan: 

H1 Länder med ett majoritetsvalsätt kommer att ha lägre korruptionsnivåer än länder med ett 

proportionellt valsätt. 

H2 Länder med ett parlamentariskt statsskick kommer att ha lägre korruptionsnivåer än 

länder med ett presidentiellt statsskick. 

H3 Länder som är organiserade som enhetsstater kommer att ha lägre korruptionsnivåer än 

länder som är organiserade som federationer. 

H4 Länder med omfattande pressfrihet kommer att ha lägre korruptionsnivåer än länder med 

låg pressfrihet där pressen censureras och kontrolleras. 

Resultatkapitlet kommer i inledningsskedet redovisa de grundläggande statistiska samband 

som gäller för de fyra hypoteserna som redovisats ovan genom en compare means analys. 

Efter att de statistiska sambanden redovisats är avsikten att analysera vilka av de oberoende 

variablerna som har störst effekt på den beroende variabeln (d.v.s. korruptionsnivån). Den 

senare analysen kommer att visa vilka av variablerna som har störst effekt och kommer att 

utföras med en linjär regressionsanalys. I kapitlet kommer även de olika värdena i analysen att 

förklaras.  

5.1 Deskriptiva samband 

Vi inleder analysen med att beskriva sambandet mellan korruptionsnivåerna och valsystem, 

hypotes H1 förutsäger att länder med majoritetsvalsätt kommer att ha lägre korruptionsnivåer 

än vad länder som tillämpar ett proportionellt valsätt har. Tabellen nedan ger oss en 

fingervisning. 

Tabell 6 Medelvärde för CPI bland stater med olika valsystem 

Valsätt Medelvärde Antal länder 

Majoritetsvalsätt 4,2540 35 

Proportionellt valsätt 4,9566 53 

Anm. Värdet för mellangruppssignifikansen är 0,293. 
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Tabellen visar att hypotesen inte får något stöd, då de proportionella valsystemen har ett 

medelvärde på 4,9566 medan de majoritära har ett medelvärde på 4,2540. De proportionella 

valsystemen har 0,7026 poäng mer på CPI indexet än vad majoritetsvalsätten har. (CPI 

indexet går mellan 0 och 10 där 10 innebär liten eller obefintlig korruption). 

Mellangruppssignifikansen ligger på 0,293. En signifikansnivå på under 0.05 innebär att om 

det saknas ett linjärt samband mellan variablerna, satsning på reklam och försäljning i Sidney 

Tyrrells exempel, så antyder det att chansen är mindre än 0,05 % att ett slumpvist urval skulle 

uppvisa ett så extremt r värde som 0,916 (Tyrrell 2009, s. 66). I samhällsvetenskap är den 

högsta tillåtna risknivån att i fem fall av hundra dra en oriktig slutsats om sambandet i den 

population som urvalet kommer från (Bryman 2011, s. 334 Nyckelbegrepp 14.2). 

Mellangruppssignifikansen visar om det finns en signifikant skillnad mellan kategoriernas 

medelvärden (Laerd Statistic). Sett till korruptionsindexet blir slutsatsen att det inte finns 

något signifikant samband mellan valsätt och korruptionsindexet. Valsätt kommer därför inte 

att ingå i den efterföljande regressionsanalysen då medelvärdesanalysens 

mellangruppssignifikansnivå är illavarslande. Går vi över till den andra hypotesen H2 som 

säger att länder med ett parlamentariskt statsskick kommer ha lägre korruptionsnivåer än 

länder med ett presidentiellt statsskick får vi följande resultat: 

Tabell 7 Medelvärde för CPI bland stater med olika statsskick 

Statsskick Medelvärde Antal länder 

Parlamentarism 5,5748 44 

Presidentialism 3,6222 36 

Anm. Mellangruppssignifikansen ligger på 0,000. 

Tabellen visar att hypotes H2 får stöd av analysen, parlamentariska system har ett 

medelvärde på 5,5748 medan presidentiella system har ett medelvärde på 3,6222 vilket 

innebär att parlamentariska system har 1,9526 poäng mer än presidentiella system på CPI 

indexet. Sett till mellangruppssignifikansen ligger den på 0,000 vilket innebär att det finns en 

signifikant skillnad mellan kategoriernas medelvärden. Beträffande den tredje hypotesen H3 

förutsäger den att länder organiserade som enhetsstater kommer att ha lägre korruptionsnivåer 

än länder som är organiserade som federationer. Tabellen nedan ger en indikation på 

sambandet mellan territoriell suveränitet och korruptionsnivå.  
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Tabell 8 Medelvärde för CPI bland stater som är federationer eller enhetsstater 

Territoriell organisation Medelvärde Antal länder 

Federation 5,1684 19 

Enhetsstat/icke federation 3,8415 159 

Anm. Värdet på mellangruppssignifikansen är 0,009. 

Tabellen visar att hypotesen inte får stöd av analysen: då federationer har medelvärdet 

5,1684 medan enhetsstater/icke federationer har medelvärdet 3,8415. Detta innebär att 

federationer har 1,3269 fler poäng på CPI indexet än enhetsstater. Mellangruppssignifikansen 

ligger på 0,009 vilket innebär att det finns en signifikant skillnad mellan kategoriernas 

medelvärden. Beträffande den sista hypotesen H4 att länder med omfattande pressfrihet har 

lägre korruptionsnivå än länder där pressen censureras och kontrolleras. 

Tabell 9 Medelvärde för CPI bland stater med olika grad av pressfrihet  

Pressfrihet Medelvärde Antal länder 

Hög  5,9744 59 

Mellan 3,1450 60 

Låg 2,8985 62 

Anm. Mellangruppssignifikansen ligger på 0,000. 

Tabellen visar att hypotesen får stöd då hög pressfrihet har det högsta medelvärdet 5,9744, 

medan mellan kategorin har 3,1450 i medelvärde och låg pressfrihet har 2,8985 i medelvärde. 

Detta innebär att desto högre pressfrihet desto högre blir värdet på CPI indexet. 

Mellangruppssignifikansen ligger på 0,000 så resultatet för pressfrihet verkar inte påverkas av 

slumpen. I nästa steg av analysen är avsikten att visa vilken eller vilka av de tre variablerna 

som klarade kravet på 0,05 i signifikansnivå statsskick, skillnaden mellan enhetsstat och 

federation samt pressfrihet som har störst effekt. Jag kommer göra detta med hjälp av en 

regressionsanalys. 

5.2 Linjära regressioner  

Resultatet av den linjära regressionsanalysen redovisas i tabellform nedan.11 Variablerna 

från indexen kommer att omvandlas till z-värden. Z-värden är rådatavärden som justerats för 

de medelvärden och de standardavvikelser som hör ihop med de fördelningar som z-värdena 

kommer ifrån. Dessa är användbara när datamaterialet man har är kontinuerligt, och för att 

jämföra storleken och sannolikheten av två rådatavärden som kommer från två olika 

                                                           
11 I appendixet redovisas hur variablerna kodats i QoG:s datamaterial, och de ursprungliga tabellerna från SPSS 
som resultatkapitlet baseras på. 
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fördelningar med olika medelvärden och standardavvikelser (Heatherlench. com). Detta 

kommer dock inte gälla variabler på nominalskalenivå som statsskick, då dessa inte är 

kontinuerliga. Kontinuerliga variabler är variabler som kan anta ett oändligt antal värden 

(Virginia Tech). När det gäller skalorna skiljer dessa sig åt. I CPI är 0 det sämsta värdet 

medan 10012 är det bästa värdet, medan i Freedom House pressfrihetsindex är det 0 som är det 

bästa värdet medan skalans högsta värde 100 är det sämsta. Detta innebär att om det finns ett 

samband mellan lägre korruptionsnivåer och högre nivåer av pressfrihet så kommer 

koefficienten att vara negativ. Brunetti och Weder använder Freedom House pressfrihetsindex 

och data från International Country Risk Guide ICRG, som spänner mellan 0-6, där lägre 

värden innebär högre korruptionsnivåer, vilken används för att mäta pressfrihetens effekt på 

korruptionsnivåerna. Enligt Brunetti och Weder innebär det negativa sambandet i deras 

resultat att det finns ett samband mellan lägre korruptionsnivåer och mer pressfrihet (2003, s. 

1806f, 1810). Så om undersökningen når samma resultat borde koefficienten för pressfrihet 

vara negativ. När det gäller variabeln för territoriell suveränitet eller skillnaden mellan 

enhetsstat och federation, så är det effekten av federationer som kommer att testas för att 

undvika multikolliniaritet. Anledningen till att just effekten av federationer testas är att det är 

effekten av decentralisering ska leda till högre korruptionsnivåer. Man undviker dessutom 

problemet med att variabeln samlar alla länder som inte är federationer i en kategori. 

Problemet med multikolliniaritet är också skälet till att bara effekten av parlamentarism testas 

eftersom det finns starka negativa korrelationer mellan parlamentarism och presidentialism. 

Att just parlamentarism testas beror på att det är bristen på granskning i presidentialism som 

leder till högre korruptionsnivåer (se avsnitt 1.3). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12 Detta gäller Innan Teorell m.fl. delar indexet med tio 
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Tabell 10 Regression av CPI på parlamentarism, federalism och pressfrihet 

 

Av tabellen framgår det att båda modellerna är signifikanta då modellernas signifikansvärde 

ligger på 0,000. Anovatabellen är ett omnibus test. Detta innebär att den bara visar om den 

övergripande modellen är signifikant, inte vilka delar av modellen som bidrar till en 

signifikant förklaring av den beroende variabelns variation (IT Universitet i Köpenhamn). 

Beträffande faktorerna visar resultatet av den linjära regressionsanalysen att variabeln för 

pressfrihet har den lägsta signifikansnivån med ett värde på 0,000 vilket är detsamma i båda 

modellerna. Den högsta signifikansnivån har variabeln för federation kontra enhetsstat i 

modell 1 som mäter vilken effekt federalism har på korruptionsnivån denna har ett 

signifikansvärde på 0,168. Variabeln för parlamentarism är också signifikant dess 

signifikansvärde 0,016 som högst i modell 2 och 0,015 som lägst i modell 1. Resultaten visar 

att variablerna för pressfrihet och parlamentarism har en stark och signifikant effekt på olika 

länders korruptionsnivå. 

Det högsta betavärdet har variabeln för pressfrihet i modell 2 medan variabeln för federation 

kontra enhetsstat i modell 1 har det lägsta betavärdet. I modell 1 har variabeln för pressfrihet 

ett b-värde på (− 0,195), och ett betavärde på (− 0,773). B-värdet handlar om vilken effekt de 

oberoende variablerna har på den beroende variabeln (Esaiasson m.fl. 2012, s. 382). 

Skillnaden mellan b- och betavärdet är att b-värdet är ostandardiserat; b-värdet för en variabel 

ges i form av enheter som hör ihop med just den variabeln, om man tar vikt som exempel är 

enheten pund. Betavärdet däremot ges i en standardenhet som är den samma för alla variabler 

                                                           
13 Statistiken för modellens signifikans kommer från Anovatabellen (se avsnitt 8.2). 

R2 = Den andel av 

modellens variation som 

faktorerna förklarar 

 

Variabelns 

b-värde 

 

Variabelns 

betavärde 

Sig. R2 Modellens 

Sig.13 

Modell 1 

(Konstant) 

Parlamentarism 

Federation kontra enhetsstat 

Pressfrihet 

 

0,219 

0,068 

0,050 

− 0,195 

 

 

0,168 

0,087 

− 0,773 

 

0,000 

0,015 

0,168 

0,000 

0.733 0,000 

Modell 2 

(Konstant) 

Parlamentarism 

Pressfrihet 

 

0,225 

0,069 

− 0,195 

 

 

0,168 

− 0,774 

 

0,000 

0,016 

0,000 

0 

0.726 0,000 
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i ekvationen. Betavärdet är användbart eftersom det tillåter att man kan jämföra variabler som 

mäts i olika enheter (Princeton University). Variablerna kommer därför att jämföras genom 

sina betavärden då det är dessa som går att jämföra. B-värden däremot är inte möjliga att 

jämföra på något meningsfullt sätt då dessa ges i enheter speciella för en viss variabel.  

I modell 2 har betavärdet för variabeln för pressfrihet stigit till (− 0,774). Den andra 

signifikanta variabeln, variabeln för parlamentarism har (0,168) i betavärde i både modell 1 

och i modell 2. Den sista variabeln klarar inte kravet på en signifikansnivå på 0,05 som mest, 

dessutom är dess betavärde en bra bit under de värden som variablerna för pressfrihet och 

parlamentarism uppvisar. Denna, variabeln för federation kontra enhetsstat har ett betavärde 

på (0,087) i modell 1 och har eliminerats i modell 2. Vad beträffar modellernas 

förklaringskraft vilken beräknas med R2 värdet, så har alla modeller ett relativt högt R2 värde. 

R2 visar hur mycket av variationen i modellen som modellens variabler kan förklara (Tyrrell 

2009, s. 69). Denna spänner mellan noll och ett. Desto närmare ett R2 värde kommer ett ju 

mindre avviker värdet på den beroende variabeln från det värde vi förväntar oss den ska visa 

(Esaiasson m.fl. 2012, s. 384). I modell 1 är R2 värdet 0,733, eller 73,3 % medan det fallit 

något i modell 2 och där ligger på 0,726 eller 72,6 %.  Detta innebär att långt över hälften av 

all variation som förekommer i modellerna kan förklaras av de variabler som finns i 

modellerna. 

5.3 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis visar resultaten av analyserna att pressfrihet och ett parlamentariskt 

statsskick har en stark och signifikant effekt som leder till en minskning av ett lands 

korruptionsnivåer. Detta stöds av både compare means analysen och den linjära 

regressionsanalysen. Pressfrihet har ett medelvärde på (5,9744) och ett betavärde på  

(− 0,774) i modell 2. Beträffande variabeln för parlamentarism har den ett medelvärde på 

(5,5748) och (0,168) i betavärde i modell 2. Så variabeln för pressfrihet har det högsta 

medelvärdet och betavärdet. Följt av variabeln för parlamentarism. Övriga variabler låg över 

signifikansnivån på 0,05, i analyserna så deras resultat är osäkra. Med undantag av 

variablerna för pressfrihet och parlamentarism motsäger medelvärdesanalyserna och 

regressionsanalysen hypoteserna. 
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6. Slutsatser 

Slutsatskapitlet kommer att sammanfatta svaren på de hypoteser som uppsatsen skulle försöka 

besvara och anknyta svaren till den tidigare forskning som uppsatsen har undersökt, samt 

knyta an resultaten till uppsatsen korruptionsteorier, och institutionella teorier. Slutligen 

kommer uppsatsens begränsningar att diskuteras tillsammans med förslag på framtida 

forskning. 

6.1 Sammanfattning av hypoteserna och deras svar 

 Beträffande de hypoteser som uppsatsen skulle försöka besvara, var dessa: 1 att 

majoritetsvalsätt leder till lägre korruptionsnivåer. 2 Att ett parlamentariskt statsskick leder 

till lägre korruptionsnivåer. 3 Att federationer har högre korruptionsnivåer än enhetsstater. 4 

Att länder med hög pressfrihet har lägre korruptionsnivå än länder där pressen censureras och 

kontrolleras. Resultaten stödjer den andra och den fjärde hypotesen medan övriga hypoteser 

inte får något stöd i analyserna då deras signifikansnivå låg över 0,05, vilket redan framkom i 

medelvärdesanalyserna. Beträffande de signifikanta variablernas styrka så har variabeln för 

pressfrihet det högsta medelvärdet och betavärdet av de variabler som undersökts. Variabeln 

för parlamentarism har lägre medelvärde och betavärde än variabeln för pressfrihet men båda 

klarar gränsen för signifikans med marginal. 

6.2 Anknytning till den tidigare forskningen och till teorierna 

Sett till den tidigare forskningen så verkar resultaten stödja Brunetti och Wedons samt 

Freilles m.fls. resultat om pressfrihet och korruption (se avsnitt 2.3). Gerring och Thackers 

slutsatser om parlamentarism, får också stöd då analyserna visar att parlamentarism leder till 

lägre korruptionsnivåer. Däremot finns inget stöd för deras slutsats att skillnaden mellan 

enhetsstat och federation påverkar korruptionsnivåerna vilket stöder Chang och Golders 

resultat då de inte fick ett signifikant resultat när de testade Treismans resultat för federalism 

då variabeln för federalismens effekt på korruptionsnivån inte klarar kravet på en 

signifikansnivå på 0,05 som mest dessutom var betavärdet för variabeln positivt (se avsnitt 

2.2). Då variabeln för valsätt inte klarade signifikanskravet då mellangruppssignifikansen låg 

över 0,05 motsäger resultaten Kunicová och Rose-Ackermans samt Blumes och Lijpharts 

resultat (se avsnitt 2.1, 2.2). 

Beträffande de institutionella teorierna verkar resultaten för parlamentarism stödja 

Rothsteins teori, och inte Norths då resultaten för parlamentarism har signifikanta värden 
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vilket tyder på att det parlamentariska statsskicket har samma effekt i flera länder oberoende 

av deras kulturella skillnader. Teorins förklaring verkar vara att det speciella förhållande som 

gäller i parlamentariska eller andra representativa församlingar verkar leda till att det blir 

svårare att få igenom de korrumperades intressen. Skälet till detta är att besluten måste 

motiveras genom moraliska argument och med hänvisning till allmänintresset, vilket gör det 

svårare att få igenom de hemliga avtal som hör ihop med korruption. Detta är både ett resultat 

av att de som ska fatta besluten kommer att finna andra saker rationella. Man riskerar att 

förlora inflytande om man i allt för hög utsträckning visar sig argumentera för vissa 

särintressen. Samtidigt måste man enligt teorin använda moraliska argument, och vilka 

moraliska argument som kan användas för vissa särintressen kommer troligen vara 

begränsade.  

Beträffande korruptionsteorierna och förvrängning av allmänhetens krav verkar resultaten 

stödja della Porta och Vannuccis teori och inte Leffs då analyserna visar att pressfrihet leder 

till lägre korruptionsnivåer. Detta tyder på att om kunskapen om korruption sprids så minskar 

den vilket motsäger att det är enda sättet för vissa grupper att få tillträdde till policyprocessen. 

Förklaringen till att ett parlamentariskt statsskick skulle ha lägre korruptionsnivåer kan bero 

på att i det parlamentariska systemet, till skillnad mot i ett presidentiellt system, sitter 

regeringen aldrig säkert. Regeringen kan när som helst avsättas genom ett misstroendevotum. 

Beträffande Rothsteins teori skulle en anledning till parlamentariska systems lägre 

korruptionsnivåer vara att regeringschefen i ett parlamentariskt system skulle vara mindre 

benägen att tolerera korrupt beteende bland sina ministrar och medarbetare. Skälet är att det 

riskerar att stöta bort viktiga grupper bland de som är minst toleranta mot korruption, eller 

som inte tillhör de som gynnas av det korrumperade utbytet, vars stöd regeringen kan vara 

beroende av för att få igenom sin politik. Regeringen granskas också på ett annorlunda sätt i 

ett parlamentariskt system än i ett presidentiellt, om det skulle visa sig att vad medborgarnas 

skattemedel går till är något annat än vad man beslutat om i parlamentet. De projekt som 

genomförs avgörs istället av förmedlare med partipolitiska kontakter, troligen till 

regeringspartiet eller partierna, om det rör sig om en koalitionsregering, eller regeringens 

stödpartier. Förmedlarna baserar sina beslut på var möjligheterna till att tjäna pengar på mutor 

är som störst. I sådana fall är det rätt troligt att oppositionen skulle ha goda skäl att kritisera 

den sittande regeringen och kanske även få igenom ett misstroendevotum. Att tjänstemännen 

inte utvecklar någon mer omfattande föreställning om problemet är också en faktor som kan 

leda till kritik av regeringen, och hot av såväl misstroendevotum som valnederlag i det 
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kommande parlamentsvalet. Då deras sätt att sköta förvaltningen verkar vara bristfälligt. 

Beträffande pressfrihetens betydelse så kan en fri press avslöja både att förmedlarna påverkar 

politiska beslut och avslöja vilka politiker som verkar för särintressen. Även om dessa 

motiverar sitt agerande med moraliska argument så kan en fri press visa att de egentligen 

verkar för särintressen.  

Beträffande elevation of costs så tycks resultatet för pressfrihet också denna gång stödja 

della Porta och Vannuccis teori medan det motsäger Leffs då mer pressfrihet leder till lägre 

korruption. Detta tyder på att om människor får reda på att det allmänna tvingas betala mer än 

nödvändigt så kommer de att protestera vilket motsäger att korruption leder till effektivitet 

vilket stödjer della Porta och Vannuccis teori och inte Leffs. Beträffande pressfrihetens effekt 

så vilar samarbetet mellan de korrumperade politikerna och företagarna på hemliga avtal vilka 

inte alla landets medborgare har tillgång till. En aktiv och fri press skulle sannolikt vara 

benägen att avslöja avtalen mellan de korrumperade politikerna- och företagarna för 

allmänheten, vilken troligen inte skulle vara beredd att stå för kostnader som ökar mer eller 

mindre i all oändlighet. Bara för att de korrumperade företagarna skulle kunna ta igen de 

avgifter de haft av mutor till politiker och förvaltningstjänstemän. Beträffande parlamentarism 

och Rothsteins institutionella teori så skulle det bli svårare för politikerna att leva upp till sin 

del av avtalen i parlamentariska system, då besluten måste motiveras med moraliska 

argument. I presidentiella system räcker det om presidenten är med på noterna, men en 

liknande effekt är möjlig om den lagstiftande församlingen har möjlighet att granska vad 

ministrarna och tjänstemännen gör. Detta förstärks också av en fri och aktiv press som kan 

avslöja det korrupta agerandet och på så viss missgynnar en fri press utbredd korruption. Att 

de företag som får kontrakt med det allmänna saknar rätt kompetens och utrustning men 

istället har partipolitiska kontakter kan motverkas av både parlamentarism och pressfrihet. 

Skälet är att oppositionen då skulle ha goda skäl att kritisera regeringen, vilket i förlängningen 

kan leda till större möjligheter att få igenom ett misstroendevotum. Antingen mot den 

ansvariga ministern eller mot regeringen i sin helhet.  

Beträffande pressfrihet är det möjligt att en granskande press kan motverka de korrumperade 

politikernas samarbete med de korrumperade företagen och därmed leda till en bättre kontroll 

av de företag som fått kontrakt med det allmänna, och att de utför de uppgifter de ska utföra 

enligt sina kontrakt. Om de mer effektiva företagen utesluts från den marknad som det 

allmänna genererar, verkar det troligt att en fri press skulle avslöja detta och det är återigen 

något som oppositionen skulle kunna kritisera den sittande regeringen för. Alternativt, om 
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detta skulle avslöjas i varje fall om parlamentsvalet är nära förestående, är det troligt att det 

skulle leda till att regeringen skulle förlora röster eller kanske till och med förlora själva valet. 

Skälet till detta är att om de mest effektiva firmorna inte är de som får kontrakten med det 

offentliga leder det som teorin säger till att medborgarna får sämre service, och drabbas av 

högre kostnader. Men det leder troligen också till att det offentliga får in mindre pengar i 

skatteintäkter då de mindre effektiva bolagen troligen har lägre vinst. Med en fri press är det 

troligt att om en högre politiker var inblandad så skulle det avslöjas, vilket skulle kunna leda 

till att regeringen fälls med misstroendevotum, vilket ökar sannolikheten för att om högre 

politiker deltar i korrumperade avtal riskerar dessa att bli av med sina poster. I varje fall om 

de avslöjas. Då regeringschefen inte vill riskera att förlora ett misstroendevotum eller ett 

stundande parlamentsval. Beträffande Rothsteins teori skulle ett parlamentariskt statsskick 

minska sannolikheten för att politiker deltar i det korrupta utbytet då en institution med öppna 

debatter enligt teorin gör att besluten måste motiveras moraliskt vilket kan avskräcka politiker 

från att delta i korruption. Att de företag som vinner kontrakt med det allmänna kränker 

kriteriet om allmänintresset. Detta handlar om att respektera lagen och att öka medborgarnas 

och andra som bor i landets finansiella börda, vilket knappast är något en sittande regering 

skulle komma undan med eller något som en fri press inte skulle rapportera om då detta inte 

skulle accepteras av medborgarna.  

Beträffande snabba och långsamma filer stödjer resultaten återigen della Porta och 

Vannuccis teori och inte Leffs då högre pressfrihet leder till lägre korruption verkar tyda på 

att människor blir missnöjda om de får veta att förvaltningstjänstemän tar mutor. Skälet är att 

då högre risk att korruption avslöjas leder till lägre korruption verkar motsäga Leffs teori att 

korruption är nödvändig för att få saker gjorda. Beträffande hur pressfrihet kan kopplas till 

korruption verkar det troligt att en fri press skulle rapportera om företag eller medborgare 

skulle behandlas olika av förvaltningstjänstemännen. De lagar som formellt ska ligga till 

grund för hur tjänstemännen agerar är vanligen i varje fall i västländer utformade för att 

medborgarna ska behandlas lika. Om det visar sig att vissa med hjälp av korruption kan köpa 

sig en snabbare och mer fördelaktigare behandling strider det troligen mot de avsikter som 

lagstiftarna haft med lagen, vilket troligen leder till att oppositionen kan kritisera regeringen 

då de beslut man fattat i parlamentet inte genomförs i praktiken. Dessutom leder detta till att 

de som inte har betalt mutor får vänta ännu längre på att få sina ärenden behandlade. Detta 

leder troligen till att oppositionen kan kritisera regeringen för hur de leder den del av 

förvaltningen som det rör sig om, och kan leda till att regeringen förlorar stöd i parlamentet 
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och kanske till och med en misstroendeomröstning. Detta kan i sin tur leda till att de inför 

åtgärder för att motverka korruption inom den del av förvaltningen det handlar om.  

Beträffande adverse selection of firms är det svårare att koppla till korruptionsteorierna då 

det handlar om marknadsaktörers effektivitet, men om man antar att kostnaderna för de mutor 

som företagen måste betala i slutändan måste betalas av deras kunder kan resultaten för 

pressfrihet tolkas som att de stöder della Porta och Vannuccis teori och inte Leffs, då högre 

pressfrihet leder till att korruption inom näringslivet avslöjas verkar resultaten tyda på att det 

leder till att folk blir missnöjda och kräver åtgärder mot korruption. Della Porta och 

Vannuccis teori kan kopplas till parlamentarism och en fri press, genom att om de mer 

effektiva företagen utestängs från de offentliga kontrakten leder det troligen både till högre 

kostnader för samhället, och om företagen saknar incitament för att genomföra forskning och 

utveckling leder det troligen till högre arbetslöshet och lägre skatteintäkter. Detta kan sporra 

regeringen att starta olika program för att bekämpa korruption. Om det finns en fri press som 

kan avslöja det korrupta utbytet och de hemliga kommunikationskanalerna. Speciellt om det 

är valtider eller regeringens position i parlamentet är osäker kan parlamentarism leda till 

ökade krav på regeringen att minska korruptionen. Detta beror på att regeringen troligen inte 

vill anklagas för att vara sysselsättningsfientlig och riskera att förlora ett val eller 

misstroendeomröstning i parlamentet. Dessutom kan parlamentarism leda till att det inte finns 

någon med gemensam politisk bakgrund för de korrumperade företagarna att vända sig till. 

Skälet kan vara att personer med den politiska bakgrunden i hög utsträckning visat sig vara 

korrumperade, och då inte fått sagda positioner av regeringschefen som inte vill riskera kritik 

för att vara korrumperad. 

Till sist beträffande progressive erosion of the confidense in the state så också här stöder 

resultaten della Porta och Vannuccis teori istället för Leffs då att mer pressfrihet leder till 

lägre korruptionsnivåer tyder på att det inte bara är vissa segment av befolkningen som är 

fientliga till korruption utan att befolkningen i allmänhet är emot korruption vilket inte verkar 

stödja tesen att korruption hör ihop med lokala uppfattningar om rättvisa. Beträffande hur 

institutionerna påverkar korruptionsnivåerna, då utbredd korruption leder till att politikerna 

förlorar anseende kan det leda till att alla partier kommer att vara överens om åtgärder för att 

motverka korruption. Skälet till detta är att lägre förtroende för politikerna kan leda till lägre 

valdeltagande, vilket kan leda till att partierna får färre mandat. Beträffande vilken roll en fri 

press spelar kan det handla om att avslöja korrumperade politiker och förvaltningstjänstemän, 

vilket både kan öka kunskapen om korruptionens omfattning, men samtidigt leder det till att 
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problemen med korruption blir kända och man kan agera mot dem. Då partierna troligen är 

eniga om målet att bekämpa korruption, kan det faktum att regeringen i ett parlamentariskt 

system är beroende av stöd av partierna i parlamentet, göra regeringen mer benägen att 

genomföra antikorruptions åtgärder. 

6.3 Uppsatsens begränsningar och förslag på ny forskning 

De begränsningar som uppsatsen har är dels att det inte kontrolleras för vilka andra faktorer 

förutom de institutionella, som påverkar ett lands korruptionsnivåer, som ekonomisk 

utveckling eller graden av demokrati. En annan kritik är att Teorell m.fl. delat CPI indexets 

värden med tio så det möjligen kan leda till någon förskjutning i analysen. Även om de 

troligen inte skulle gjort det om det kunde leda till allvarliga mätfel. När det gäller förslag på 

ny forskning kan en möjlighet vara att testa resultatet på tidsseriedata, för att se om resultaten 

håller övertid med ett annat index än CPI.  
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8. Appendix 

8.1 Variabelkodning 

I QoG har variabeln för valsätt (electoral system) variabelbeteckningen gol_est, och är 

uppdelad i 1 = majoritetsvalsätt, 2 = proportionellt valsätt och 3 = blandat valsätt (Teorell 

m.fl. 2013b, s. 215). 

Variabeln för statsskick (regim institutions) vars variabelbeteckning i QoG är chga_hinst 

kodar parlamentarisk demokrati = 0. Blandad eller semi-presidentiell demokrati = 1. 

Presidentiell demokrati= 2 (Teorell m.fl. 2013b, s. 165). 

När det gäller variabeln för skillnaden mellan enhetsstat och federation vars 

variabelbeteckning i QoG är t_fed. Kodas länder som klassas som en federation som 1 medan 

alla andra länder kodas som 0 (Teorell m.fl. 2013b, s. 325).    

8.2 Ursprungstabeller 

Tabell 11 Model Summary 

Model R R2 Adjusted R2 Std. Error of 

Estimate 

1 

2 

0,856 

0,852 

0.733 

0,726 

0,722 

0,718 

0,10104 

0,10172 

 

 

Tabell 12 Anova 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

 Regression 

1 Residual 

Total 

 Regression 

2 Residual 

Total 

1,910 

0,694 

2,604 

1,890 

0,714 

2,604 

3 

68 

71 

2 

69 

71 

0,637 

0,010 

 

0,945 

0,010 

62,372 

 

 

91,346 

0,000 

 

 

0,000 
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Tabell 13 Coefficients  

 

Tabell 14 Excluded Variabels 

Model  Beta In T Sig. Partial 

correlation 

Collinearity 

statistic 

Tolerance 

2 FederalvsUnitary 0,087 1,392 0,168 0,166 1,000 

  

Model  Unstandarized 

coefficient  

Standarized 

coefficient 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 

Parlia_dummy  

FederalvsUnitary 

Zscore:  Freedom of the 

Press, Score (2001-2011) 

2 (Constant) 

Parlia_dummy 

Zscore:  Freedom of the 

Press, Score (2001-2011) 

0,219 

0,068 

0,050 

− 0,195 

0,225 

0,069 

− 0,195 

0,016 

0,028 

0,036 

0,017 

0,015 

0,028 

0,017 

 

0,168 

0,087 

− 0,773 

 

0,168 

−0,774 

13,864 

2,483 

1,392 

−11,429 

14,718 

2,473 

−11,376 

0,000 

0,015 

0,168 

0,000 

0,000 

0,016 

0,000 
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