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Abstract 

In this study, I search to explore whether the effect of Protestantism on the level of corruption 

(understood as the misuse of public power for private gain) withstand when controlled for 

secularism. This is done via a series of multiple regression analysis which conclude that the 

effect of Protestantism on the perceived level of corruption persists when controlling for 

secularism. Though the effect is greatly diminished, even when controlling for classical 

economic factors. The level of secularization remains statistically significant when predicting 

the perceived corruption. 

Keywords: corruption, protestantism, secularism, secularization  
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1 Introduktion 

Korruption är ett av de allvarligaste problemen världen står inför (Sandholtz & Taagepera 

2005). Korruption har beskyllts för att ha urholkat av demokratier (Sandholtz & Koetzle 

2000:31–32), leda till grovt minskade internationella investeringar (Mauro 1995:695), ökad 

risk för terrororganisationers uppkomst och dåd (Simpson 2014:97–100), för att bara nämna 

några. Korruption finns på flera olika nivåer och har tolkats utifrån flera olika synsätt. Från 

Saabs mutskandaler till falska hastighetsböter i Kambodja, till politiker som ser till sin egen 

välfärd framför medborgarens (Sandholtz & Taagepera 2005). Korruption ger även en 

priviligierad orättvis förtur till beslutsfattare, vilket försämrar förutsättningarna för dom redan 

utsatta (Sandholtz & Koetzle 2000). 

Att det finns mycket vi inte förstår om korruption samt att det är ett viktigt område är inte ett 

kontroversiellt påstående. Enligt Ning He (2016:269) är en av de största forskningsfrågorna de 

senaste 20 åren inom statsvetenskap och ekonomivetenskap att förklara variansen av 

korruption. Att hitta nya sätt att upptäcka korruption är givetvis ett viktigt mål, men att 

identifiera vad som leder till dess uppkomst är minst lika viktigt: När korruption blivit en 

integrerad del av samhället, är det nästan omöjligt att få bort. John Rawls (1973:235–241) 

menade att utbredd korruption leder till misstro mot sina medmänniskor. Om en individ själv 

inte är korrupt men alla andra är det så går man miste om de fördelar som förknippas med 

korruption. Om man är korrupt och vill upphöra att vara det hamnar man i underläge. Det 

behöver alltså inte i praktiken handla om en faktiskt utbredd korruption, utan endast 

uppfattningen av det. John Rawls (ibid.) menar att så länge man uppfattar samhället som 

korrupt är det ologiskt att själv inte beblanda sig med korruption. Korruption behöver alltså 

inte vara verklig för att få faktiska konsekvenser för en nation – det räcker med föreställningen 

av det.  

Auguste Comte, Herbert Spencer, Émile Durkheim, Max Weber, Karl Marx och Sigmund 

Freud delar inte många åsikter, men de var alla överens om att religionens inverkan på 

samhället skulle avta gradvis för att till slut försvinna helt (Norris & Inglehart 2004:3–5). Detta 

är inte heller en helt främmande idé inom dagens debatter. Med den utvecklande teknologin 

och våra medicinska samt naturvetenskapliga kunskaper skulle religionens roll reduceras till 

den privata sfären (ibid). Trots dessa stora tänkares övertygelse verkar det som att religion 

fortfarande påverkar samhället, men möjligtvis inte på de sätt som man kan tänka sig. 
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Variansen av religion har länkats till graden av generell tillit (Isaac Addai et al. 2013), 

internationell handel (ibid.), ekonomiskt förtryck och ojämlikhet (Solt, Habel & Grant 2011), 

men trots denna generella inverkan på ekonomi är det bara en av världsreligionerna som visats 

hämma graden av upplevd korruption – protestantism, eller snarare protestantisk kultur (Lipset 

& Lenz 2000, Treisman 2000).  

1.1 Bakgrund 

Teorin om att protestantismens kultur hämmar den uppfattade korruptionen har varit central 

inom korruptionsforskningen sedan tidigt 2000-tal (se exempel Lipset & Lenz 2000, Treisman 

2000). De senaste åren har den börjat genomlida en del kritik. Ning He (2016) menar att det 

uppmätta sambandet härstammar från att både protestantismen och definitionen av korruption 

härstammar från Västeuropa. Andra delar av världen, som historiskt förknippats med andra 

typer av ekonomiska normer, kommer därav anses högre korrupt än den västerländska 

motsvarigheten. Det finns alltså empiriskt stöd för att mekanismen mellan protestantism och 

uppfattad korruption inte nödvändigtvis är Webers protestantiska etik (1978), utan att dessa 

mätningar är mått på samma sak – västerländsk etik.  

Denna studie kommer fortsätta i samma spår som Ning He (2016), fast i en annan riktning. 

Pippa Norris och Ronald Inglehart (2004) visade att inom de rika industriländerna har den 

organiserade religionen i stadig takt fått ge vika för sekularismens framtågande. Samtidigt har 

fattiga utvecklingsländer i världen sett en ökad religiositet och en minskad nivå av sekularism 

(Norris & Inglehart 2004:27). Enligt den logiken kan man argumentera för hur sekularismen 

på en nationell nivå går från att vara ett mått på religiös intensitet till ett mått på ekonomisk, 

industriell och vetenskaplig nivå.  

Ning Hes (2016) teori om att nivån av protestantism egentligen är ett mått på västerländsk 

ekonomisk övertygelse och att det är just detta som förklarar samvariansen med den 

västerländska definitionen av den uppfattade korruptionen. Givet att dessa påståenden stämmer 

är ett statistiskt samband däremellan inte helt oväntat, trots att alla ekonomiskt framgångsrika 

nationer inte är protestantiska. Nivån av religiös intensitet och relevans – sekularism – 

diskriminerar inte nationer på deras religion. Alla länder, oberoende av vilken religion som 

historiskt dominerat, kan ha en varierande nivå av sekularism. Om Norris och Ingleharts 

(2004:27) studie stämmer – att ökade ekonomiska förutsättningar resulterar i en ökad nivå av 

sekularism –borde det finnas ett samband mellan uppfattad korruption – sekularism. 
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1.2 Syfte & hypoteser 

För att komplettera tidigare forskning och bidra till den kumulativa kunskapen om korruption 

kommer denna studie via kvantitativa regressionsanalyser undersöka samvariansen mellan 

protestantism och uppfattad korruption. Genom att kontrollera för sekularism som dimension 

kommer kunskapen om protestantismens roll för den uppfattade korruptionsnivån att utvecklas. 

1.2.1 Hypoteser 

Denna studie kommer använda sig av två hypoteser. Dessa är: 

1. En högre nivå av protestantisk kultur leder till en lägre nivå av uppfattad 

korruption inom nationen. 

2. Under kontroll för sekularism blir sambandet mellan protestantisk kultur och 

uppfattad korruption mindre starkt.  

Motivering och teoretiskt ursprung för dessa presenteras under nästa rubrik.   

  



Olof Bäckman 

 

8 

 

2 Teori & tidigare forskning 

2.1 Tidigare forskning 

Inom korruptionsforskningen har jag inte funnit någon forskning som undersöker på just 

sekularismen inverkan på korruption, men det finns en del forskning om religion och 

korruption och en uppsjö forskning om allmän korruption. Den tidigare forskning som kommer 

presenteras i denna studie kommer ligga till grund för mätandet av korruption, 

operationaliseringen av sekularism samt kontrollvariabler. Den tidigare forskningen kommer 

delas in i två kategorier: Religion & kultur samt Kritiska röster. 

2.1.1 Religion & kultur 

Att religion har en inverkan på tillit är en tankeretande teori som fått visst empiriskt stöd genom 

åren. Med viss försiktighet visade Isaac Addai, Chris Opoku-Agyeman, & Helen Tekyiwa 

Ghartey (2013:1006–1007) att religiösa personer hade högre tillit till andra människor och 

institutioner. Andra studier visar på en koppling mellan religion och den nationella ekonomin: 

Via ökade instutionella nätverkseffekter ökar kommunikationen och därmed handeln. 

Religionen fungerar som en länk mellan nationer som normaliserar dialog och utbyte. Främst 

rör detta handel av tjänster framför gods, men även klassisk import/export såg en ökning till 

följd av religionens inverkan (Lee 2013:1000–1002). Vissa studier särställer just 

protestantismen mot de andra världsreligionerna då dess religiösa lära inte dikterar individuellt 

handlande i samma utsträckning. Andra teorier poängterar hur protestantismen historiskt var 

separerad från staten och därmed antog en övervakande, fördömande roll mot omoraliskt 

beteende som bland annat korruption (La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer & Vishny 

1999:233).  

Vidare i dessa spår har forskare som Daniel Treisman (2000) bidragit med såväl teori som 

empiri för att testa bland annat protestantismens roll för den uppfattade korruptionsnivån. 

Treisman (2000) konstaterade att protestantiska länder uppfattas som mindre korrupta än icke-

protestantiska länder och förklarade detta med hjälp av Max Webers (1978) teorier. Weber 

kopplade den protestantiska andan till den dominanta formen av kapitalism som vi ser omkring 

oss idag. Även Emile Durkheim (1968) presenterade forskning som visade på protestantismens 

baksida för samhället. Genom sitt allt större fokus på individen och hennes omättliga hunger 

efter framgång skapades en destruktiv cykel av otillräcklighet. Denna ständiga längtan gav ett 

syfte att ackumulera medel utan mål annat än ackumulationen. Om Durkheims teori stämmer 
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borde protestantiska länder vara mer benägna att stärka sin personliga ekonomiska framgång 

som kan komma att påverka synen på korruption.  

Specifikt protestantismen menades ha historiska konsekvenser för samhällets moral som 

verkade hämmande på den uppfattade korruptionsnivån. Dels via familjens minskade fokus på 

individen som reducerar risken för nepotism och därav korruption (Treisman 2000:403). Lipset 

och Lenz (2000:121–122) menade även att den personliga framgången inte är lika central inom 

protestantismen som de andra världsreligionerna. Dessa två aspekter tillsammans resulterar i 

att individen inte känner moralisk press att via olagliga medel avancera sig själv eller sin familj. 

Det är alltså inte religionen som sådan som verkar hämmande på den uppfattade 

korruptionsnivån, utan religionens kultur som har en inverkan. Ser man till Peter Temins (1997) 

definition av kultur blir kopplingen mellan kultur och religion tydlig:  

”Culture in this sense is the result of and expressed through religion, language, 

institutions, and history” (Temin 1997:268). 

2.1.2 Kritiska röster 

Att protestantismen skulle vara den religion som bäst hämmar korruption är inte en helt 

okritiserad teori. Vissa menar att Corruption Perception Index är vinklat, då den utgår från en 

västerländsk definition av begreppen ekonomisk struktur och korruption eller att de intervjuade 

experterna i CPI är partiska (exempelvis He 2016, Charron 2016). Dessa kritiker målar alltså 

upp en bild av att protestantiska länder är mindre korrupta, inte tack vare en unik moral, utan 

för dess starka korrelation med de västerländska länderna.  

En annan alternativ förklaring till att protestantiska länder tenderar att vara mindre korrupta 

presenteras i en studie av Solt m.fl. (2011). Deras studie finner att i länder med hög grad av 

religiositet även har en högre grad av ekonomiska ojämlikhet. Detta då de rika har en relativ 

makt att forma de dogmatiska övertygelserna för de fattiga. Genom att engagera sig och delta 

i religiösa praktiker kan de rikare medborgarna forma värderingar och moraler som i sin tur 

gynnar deras position (ibid). I länder med en högre nivå av ekonomisk jämlikhet syns inte dessa 

tendenser lika väl.  

Sammanfattningsvis kan man säga att vi vet mycket om religion och dess effekt på samhället. 

Vi vet även mycket om korruption och dess effekt på samhället. Studier har utförts som studerar 

hur religion påverkar korruption, men hur avsaknaden av en sådan religion och dess eventuella 
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koppling till korruption verkar vara outforskat. Detta trots religionens påstådda länk till 

ekonomisk ojämlikhet och utnyttjande av maktposition.  

2.2 Teori & hypotes 

Under denna rubrik kommer studiens två hypoteser presenteras i samband med de teorier som 

ligger bakom dessa. Kapitlet kommer avslutas med en figur som beskriver hur teorierna hänger 

samman och förväntas påverka den uppfattade korruptionsnivån.  

Linjen mellan kultur och religion är inte kristallklar när det handlar om samhällelig påverkan. 

Att dess effekter på samhälle och individ överlappar är dock allmänt erkänt. Vidare, 

definitionen av sekularism är inte kristallklar. Denna studie hämtar inspiration från Pippa 

Norris & Ronald Inglehart (2004:3–5, 38–43). I deras bok Sacred and Secular mäter de 

sekularismens utbredd och religionens roll i den moderna tiden. Det är deras definition av 

sekularism som denna studie kommer utgå ifrån: intensiteten av religiösa övertygelser och 

deltagandet i religiösa praktiker. 

Att rättvist mäta protestantismens inflytande över kulturen på en nationell nivå kan te sig svårt, 

men forskare har funnit kreativa lösningar på detta problem. Omer Gokcekus (2008) ställde 

statistik på andelen protestanter vid tidigt 1900-tal mot dagens korruptionsnivåer och jämförde 

detta mot dagens protestantiska andel ställt mot dagens korruptionsnivåer. Studien visade att 

andelen protestanter för 100 år sedan hade en högre korrelation mod korruption än dagens andel 

har, vilket stärker teorin att det är den protestantiska kulturen och inte religionen som verkar 

hämmande mot korruption.  

För att kunna kontrollera för hur sekularismen påverkar den protestantiska kulturens roll för 

den uppfattade korruptionen måste först sambandet mellan uppfattad korruption och 

protestantisk kultur stärkas. Genom att utgå från den modell som bland annat Daniel Treisman 

(2000) utgick ifrån när han påvisade sambandet kan vi förvänta oss finna samma mönster. Den 

första hypotesen blir alltså: 

Hypotes 1. En högre nivå av protestantisk kultur leder till en lägre nivå av 

uppfattad korruption inom nationen. 

Ning Hes (2016) teori är att nivån av protestantism egentligen är ett mått på västerländsk 

ekonomisk övertygelse och att det är just detta som förklarar samvariansen med den 

västerländska definitionen av uppfattade korruptionen. Givet att dessa påståenden stämmer är 

ett statistiskt samband däremellan inte helt oväntat, trots att alla ekonomiskt framgångsrika 
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nationer inte är protestantiska. Nivån av religiös intensitet och relevans – sekularism – 

diskriminerar inte nationer på deras religion. Alla länder, oberoende av vilken religion som 

historiskt dominerat, kan ha en varierande nivå av sekularism. Om Norris och Ingleharts (2004) 

teori stämmer – att ökade ekonomiska förutsättningar resulterar i en ökad nivå av sekularism –

borde det finnas ett samband mellan uppfattad korruption och nivån av sekularism. 

En annan forskare, Sharafutdinova (2010), påvisade det starka linjära sambandet mellan den 

uppfattade korruptionen och den generella tilliten. Som tidigare påpekats finns ett samband 

mellan religion och tillit (Addai et. al 2013), där religiösa personer har en högre tillit än icke-

religiösa. Vi vet som sagt att religiösa personer har högre generell tillit, så detta borde medföra 

att högt religiösa nationer har en lägre nivå av uppfattad korruption. Alltså kan högt religiösa 

nationer erhåller en lägre uppfattad korruptionsnivå än vad som annars hade varit fallet. 

Något som talar mot denna slutsats är Solt m.fl. (2011) som visade att i länder med hög nivå 

av religiositet fann man även en högre nivå av ekonomisk ojämlikhet. I nationer med låg 

sekularism fann Solt m.fl. (2011) en låg nivå av ekonomisk jämlikhet. De rika använde 

religionen som ett verktyg för att forma moral och kultur på ett sätt som gynnade deras position.  

Det finns alltså anledning att tro att nivån av sekularism påverkar nivån av den uppfattade 

korruptionen. Genom att kontrollera för nivån av sekularism kan vi se hur detta påverkar den 

protestantiska kulturens roll för den uppfattade korruptionen. Enligt Solt m.fl. (2011) och Ning 

He (2016) kan religion användas som ett verktyg för att stärka sin makt. Stämmer detta borde 

en ökad sekularism resultera i en minskad nivå av uppfattad korruption. Hypotes 2 blir således: 

Hypotes 2. Under kontroll för sekularism blir sambandet mellan 

protestantetiks kultur och uppfattad korruption mindre starkt. 

För att testa robustheten i dessa undersökningar kommer två kontrollvariabler inkluderas. 

Många studier fokuserar på ekonomiska omständigheter för att förklara variansen. En av dessa 

är nivån av ekonomisk frihet inom nationen. Denna frihet resulterar i en ökad konkurrens 

mellan varor och tjänster och en rikare befolkning. Genom att fler aktörer erbjuder liknande 

tjänster och varor fyller mutor en mindre roll för en snabbare hantering. En rikare befolkning 

resulterar även att en mutas storlek måste öka för att incitamentet ska vara densamme. Tanken 

är att en individ som lever under existensminimum skulle ha svårare att neka en muta än någon 

som självständigt möter sina ekonomiska behov (Sandholtz & Koetz 2000:37–38, 43–47, 

Sandholtz & Taagepera 2005:111). Andra studier använder enbart BNP/Capita som variabel, 

med samma motivering (Lipset & Lenz 2000:121, Serritzlew, Sønderskov & Svendsen 2014). 
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Det finns dock ett annat sätt att mäta BNP/Capita som är vanligt inom korruptionsforskningen. 

Både Treisman (2000) och Norris och Inglehart (2004) använder en variant av BNP/Capita 

som härstammar från nationalekonomiska teorier. Köpkraftsparitet beskriver vad den 

teoretiska växlingskursen hade varit om en kundvagn kostade lika mycket i två olika nationer 

(NE 2017). Denna teoretiska växlingskurs beskrivs med en påhittad valör Internationella 

Dollar. Genom att använda Köpkraftsparitet BNP/Capita kan man kompensera för de olika 

nationernas relativa inflationer och får därmed ett rättvisare mått på de olika nationernas 

faktiska ekonomiska förutsättningar. 

Korruption i form av mutor ökar transaktionskostnaden för de inblandade parterna, vilket ökar 

kostnaden och minskar tillväxten. Genom att skapa en olaglig möjlighet att tjäna pengar via 

avgifter på andras affärer skapas ett incitament för innovation att fokuseras på nya sätt att 

generera mutor (Serritzlew et. al 2014:123f). Hade denna energi och driftighet istället lagts på 

att generera en laglig tillväxt hade hela nationen berikats. Frånvaron av korruption minskar 

alltså kostnaden för konsumtion och produktion vilket höjer bruttonationalprodukten i 

nationen.  

Figur 2.1 – Teoretisk koppling 

 

I figuren ovan presenteras den teoretiska ordningen. De teorier som presenteras i denna studie 

förklarar hur samhällets kultur påverkar medborgarnas syn på korruption. Protestantismen har 

visats producera en kultur som hämmar den uppfattade korruptionsnivån i en högre 
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utsträckning än de andra världsreligionerna. Denna studie syftar som sagt till att utöka den 

kumulativa kunskapen om hur kultur påverkar den uppfattade korruptionsnivån genom att kolla 

på sekularism. Tidigare forskning har länkat religiös övertygelse till en förändrad inställning, 

så det kan förväntas att avsaknaden av religion borde uppvisa ett mönster. Hypotes 1 testar 

protestantismens roll (markerat grönt ovan) och Hypotes 2 testar sekularismen roll (markerat 

blå ovan). Parallellt med den kulturella inverkan så har de ekonomiska förutsättningarna i 

nationen stor inverkan på den uppfattade korruptionen. Dessa kommer som sagt användas för 

att kontrollera robustheten hos resultatet. 
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3 Material 

För att mäta korruption, religion, sekularism och ekonomi krävs data! Under denna rubrik 

kommer studiens variabler att presenteras, var de härstammar ifrån och hur de kommer att 

användas. Variablerna kommer delas in under fyra kategorier: Beroende variabel, Oberoende 

variabel, Alternativ oberoende variabel samt Kontrollvariabler.  

3.1 Beroende variabel Korruption 

Att mäta korruption har visat sig vara en stor utmaning. Som tidigare nämnts saknas en globalt 

gemensam definition av ordet, jämförelser mellan nationer blir svåra att utföra. Vidare 

försvåras insamlingen av korruptionsdata av det enkla faktumet att de som bäst kan beskriva 

dess omfattning – de korrupta – helt saknar incitament att dela med sig av sin insikt. Precis som 

andra brottsliga aktiviteter mäts utfallet ofta bäst av intervjuer med dess offer (Treisman 

2000:437–438). Transparency International (2016) är en internationell organisation som mäter 

uppfattad korruption. Detta sker via en standardisering och sammanslagning av 13 källor som 

mäter uppfattad korruption i världen. Dessa 13 källor använder en aningen varierande 

definition av korruption, men en gemensam definition skulle vara missbruket av allmän 

förvaltning för privat vinning (Transparency International 2016a, författarens översättning). 

För att fastställa detta genomförs bland annat intervjuer med medborgare, företagare och 

experter om hur ofta de förväntas betala mutor, om mutor förenklar utbytet med myndigheter 

samt andra frågor som ämnar till att kartlägga korruptions utbredning. Resultatet från dessa 13 

källor sammanställs och omvandlas i ett index: Corruption Perception Index (Transparency 

International 2016). 

Corruption Perception Index (ibid.) mäter den uppfattade korruptionsnivån inom världens 

länder. Dessa länder får ett värde mellan 0 och 100, där 0 motsvarar hög uppfattad korruption 

och 100 motsvarar låg uppfattad korruption. Denna variabel kommer vara den beroende 

variabeln i alla de kommande statistiska analyserna. Sammanlagt finns data för 176 nationer 

och stater, men denna studie kommer bara använda sig av data för de nationer som även deltog 

i World Value Survey (2016), som kommer diskuteras vidare nedan. 

3.2 Oberoende variabel Protestantism 

För att mäta den protestantiska kulturen i de inkluderade nationerna kommer Omer Gokcekus 

(2008) modell användas. Genom att utgå från andelen protestanter för flera år sedan kan den 

resulterade kulturen bättre fångas än om man använder aktuella siffror. För detta ändamål 

valdes data presenterad av Rafael La Porta m.fl. (1999) och som presenteras i Quality of 
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Government (2017). Detta dataset härstammar från 1980 och inkluderar 153 länder och mäter 

andelen protestanter per nation i procent. Denna variabel kommer användas som den oberoende 

variabeln för att bekräfta eller dementera Hypotes 1. Denna studie använde även en annan 

indikator för att fånga protestantism som inte inkluderades vid huvudresultatet. Den utgick från 

självrapportering i samma undersökning som World Value Survey (2016) utfört, där 

respondenten själv fick berätta vilken religion hen tillhörde. Resultatet från dessa presenteras i 

det avslutande Diskussionskapitlet och tjänar till att betona hur operationaliseringen av 

protestantismen påverkar utfallet. 

Det ska dock betonas att en viss samverkan mellan protestantism och sekularism existerar. En 

djupt protestantisk nation borde inte vara sekulariserad, men så är bara fallet i en väldigt 

begränsad utsträckning1. Genom att använda statistik från La Porta m.fl. (1999) på 

protestantism och inte en självrapporterade metod så kan icke-praktiserande nationers religiösa 

kultur fångas. Som exempel så är Sverige 68 % protestantiskt, men är samtidigt 79,87 % 

sekulariserad, Nederländerna är 72,31 % sekulariserad med en protestantisk andel på 42 % (Se 

bilaga 2). Genom denna operationalisering av protestantism så betyder en hög nivå av den ena 

alltså inte per automatik att det är en låg nivå av den andra. Vidare stärker det antagandet att 

det är den protestantiska kulturen som uppmäts och inte andelen praktiserande religiösa. Denna 

operationalisering ökar jämförbarheten med den tidigare forskningen vilket hjälper oss tolka 

resultatet vid analysen. 

3.3 Alternativ oberoende variabel Sekularism 

Att mäta sekularism är inte helt enkelt eller oproblematiskt. Denna studie kommer som sagt 

använda Pippa Norris och Ronald Ingleharts (2004:3–5, 38–43) definition av sekularism: 

intensiteten av religiösa övertygelser och deltagandet i religiösa praktiker. Deras modell 

kombinerar ett antal variabler för att ge varje inkluderad nation ett värde för hur sekulariserad 

nationen är. Norris och Ingleharts (ibid) delar in sekularism i tre kategorier: Religiös 

delaktighet, Religiösa värderingar och Religiös tro.  Religiös delaktighet mäts i hur ofta 

respondenten deltar i kyrkliga (tempel, moskéer etc.) aktiviteter samt hur ofta respondenten 

ber. Religiösa värderingar inkluderar två frågor: hur viktig religion är för respondenten samt 

hur viktig gud är för respondenten. Den sista kategorin – Religiös tro – kommer inte inkluderas 

i denna studie. Den kategorin mäter respondentens tro till klassiska kristna läror som själ, 

                                                 

1 I en korrelationsanalys mellan La Portas m.fl. (1999) sammanställning av andelen protestanter 1980 och andelen 

sekularism idag blev korrelationsvärdet 0,301 med ett signifikansvärde på 0,053 (N=42).  
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himlen och helvetet. Då alla religioner inte erkänner dessa kristna läror skulle inkluderingen 

av denna kategori kunna resultera i ett skensamband (Solt m.fl. 2011:453). Genom att 

exkludera denna kategori begränsas inte studien till en kristen kontext, utan tillåter 

sekularismen på en generell nivå att mätas.  

För att mäta religiös delaktighet och religiösa värderingar kommer en färdigställd 

enkätundersökning användas. Denna undersökning är utförd av World Value Survey (2016). 

World Value Survey utför årliga undersökningar inom ett stort spann av frågor. Denna studie 

kommer använda den senaste undersökningen (Våg 6, 2016) vilket omfattade 60 länder med 

sammanlagt 84 789 respondenter. Dessa 60 länder är långt från världens alla länder, vilket 

påverkar studiens generaliserbarhet. Men studien syftar inte till att beskriva verkligheten utan 

att utveckla vår kunskap om den räcker dessa till att påvisa ett eventuellt samband. 

Bland de frågor som inkluderas i World Value Surveys (2016) enkätundersökning finns ett 

antal frågor som mäter religiositet. Av dessa kommer fyra frågor inkluderas i denna studie: 

Medlem i religiös organisation (så som kyrka etc.), Bortom bröllop etc., hur ofta ber du, Hur 

viktig är gud i ditt liv samt Hur viktig är religion i ditt liv. Dessa frågor hade tre till åtta 

svarsalternativ (Se Bilaga 1 för svarsalternativ samt antal respondenter), men kommer senare 

kodas om till syfte att skapa ett index som mäter nivån av sekularism per nation. 

3.4 Kontrollvariabler  

Bara för att två variabler uppvisar ett statistiskt samband betyder detta inte att man funnit en 

mekanism som länkar dessa. Det kan vara så att sambandet mellan protestantism, sekularism 

och korruption bättre förklaras av en tredje, underliggande faktor. Om dessa faktorer inte 

undersöks finns risken att felaktiga slutsatser dras. För att minimera denna risk används 

kontrollvariabler. En så kallad kontrollvariabel är en variabel som mäter något som man kan 

anta är relevant för att förklara variansen hos den beroende variabeln uppfattad korruption 

(Esaiasson 2012:66, 125–126, 382). Genom att inkludera kontrollvariabler i en multipel 

regressionsanalys kan modellens robusthet kontrolleras. Om ett eventuellt samband faller när 

man inkluderar en kontrollvariabel betyder det att den oberoende variabelns samband bättre 

förklaras av kontrollvariabeln eller att den bättre mäter samma sak. 

Denna studie kommer använda två kontrollvariabler som tidigare forskning (se exempelvis 

Treisman 2000, Lipset & Lenz 2000) visat vara centrala för att förklara variationen av uppfattad 

korruption: Köpkraftsparitet BNP/Capita och Ekonomisk Frihet. 
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3.4.1 Kontrollvariabel Köpkraftsparitet BNP/Capita 

Den variabeln som mäter Köpkraftsparitet BNP/Capita vilket denna studie kommer använda 

sig av härstammar från The Worldbank, World Development Indicators. Denna indikator 

konverterar 185 nationers BNP/Capita till Internationella Dollar och kompenserar för 

Köpkraftsparitet. Denna framtagning av Köpkraftsparitet BNP/Capita kompenserar även för 

skatt och submissioner, vilket ytterligare stärker den internationella jämförbarheten. Variabeln 

är hämtad ur Quality of Government (2017). Denna variabel beskrivs i Internationella Dollar, 

vilket är ett alldeles för granulärt mått. Om inte detta görs skulle det resulterande sambandet 

mellan korruption och denna variabel vara absolut minimal, då en förändring med en 

internationell dollar inte kan förväntas påverka den uppfattade korruptionsnivån på något 

praktiskt sätt. För att förenkla utläsandet i resultatet kommer denna variabel att delas med 1000 

och beskriver därmed hur många tusen Internationella dollar en nations BNP/Capita är, 

kompenserad för köpkraftsparitet.  

3.4.2 Kontrollvariabel Ekonomisk Frihet 

Den andra kontrollvariabeln som kommer användas i denna studie är Ekonomisk Frihet. För 

att mäta detta abstrakta begrepp kommer ett tillgängligt index att användas. Detta index är 

sammanställt av Heritage Foundation och inkluderar 183 olika nationer och stater, vilket 

presenteras i Quality of Goverment (2017). Indexet mäter tio olika ekonomiska faktorer som 

mäter hur fritt pengar kan röra sig utan statlig intervention (Se Bilaga 3 för inkluderade 

variabler samt förklaring av dessa) och hur enkelt det är för företag att bedriva verksamhet. 

Varje inkluderad nation eller stat graderas mellan 0 och 100, där 100 motsvarar total ekonomisk 

frihet.  

3.5 Bortfall 

Som det framgår ovan skiljer det sig förhållandevis mycket på vilka nationer som inkluderas i 

denna studie. De ekonomiska aspekterna samt korruption erhåller ett förhållandevis högt antal 

inkluderade nationer, medan protestantism och sekularism inte gör det. Detta kan komma att 

få konsekvenser för studiens generaliserbarhet, då förhållanden i de icke inkluderande 

nationerna inte vägs in. En måste alltså vidta viss försiktighet när man generaliserar resultatet 

av denna studie för hela världens länder (Djurfelt, Larsson & Stjärnhagen 2003:112). Men för 

denna studies syfte är inte detta ett problem: då resultatet av denna studie kommer ställas mot 

den tidigare forskningen räcker det om de inkluderande länderna är jämförbara mot dessa. Den 

tidigare forskningen har visat att det finns ett samband mellan uppfattad korruption och andelen 
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protestantism – Denna studie syftar till att komplettera den tidigare forskningen med en ny 

dimension, sekularism.   
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4 Metod 

Denna studie genomförs via en multipel regressionsanalys där den beroende variabeln är 

uppfattad korruption, som graderar de inkluderade nationerna mellan 0 och 100, där 100 

motsvarar en låg nivå av uppfattad korruption. De oberoende variablerna är dels protestantisk 

kultur samt nivån av sekularism. För att kontrollera robustheten kommer två ekonomiska 

aspekter att kontrolleras för: köpkraftsparitet BNP/Capita samt ekonomisk frihet.  

Inledningsvis kommer omkodningen och konstruktionen av sekulariseringsindexet beskrivas. 

När sekulariseringsindexet är färdigställt kommer studiens regressionsmodell att beskrivas. 

4.1 Omkodning av sekularism 

För att kunna mäta nivån av sekularism för varje inkluderad nation kommer de inkluderade 

variablerna behöva kodas om. Ursprungligen varierade svarsalternativen på enkäterna mellan 

tre och åtta alternativ. En tvåa på en fråga kan alltså inte jämföras med en tvåa på en annan 

fråga. För att skapa en global jämförbarhet kommer variablerna att kodas om i flera steg och 

slutligen ingå i ett index som mäter nivån av sekularism.  

Första steget blir att omvandla de fyra enkätfrågorna till Ja- och Nejfrågor. I tabellen nedan 

redovisas för hur enkätens svarsalternativ endera kodades till 1, Ja eller 0, Nej. Vissa 

svarsalternativ var tydligare att koda om än andra. Exempelvis för frågan How often do you 

attend religious services har jag valt att koda alternativet Once a year till Nej. Detta härstammar 

ur den Weberinfluerade teorin som presenterats ovan. Det är troligtvis inte religionen som 

sådan som påverkar den uppfattade korruptionsnivån, utan den kultur som religionen resulterat 

i. För att förändra sin kulturella uppfattning om rätt och fel behövs troligtvis en aktiv och 

upprepad delaktighet i religiösa ceremonier. Givet detta bör en händelse som inträffar max en 

gång om året inte ha någon stor inverkan på den moraliska kompassen. En annan fördel med 

att koda om variablerna på följande sätt är att det skapar en tolerans för de olika religionernas 

unika praktiker. Den gode kristne som ber var söndag erhåller enligt denna modell samma svar 

som den gode muslimen som ber fem gånger på dag. Hade ett mer granulerat mått använts hade 

en starkt troende muslimsk nation antytts mer religiös än en lika starkt troende protestantisk 

nation. En tredje anledning till att koda om variablerna på detta sätt är att det skapar möjligheten 

att bygga ett index, en process som erhåller en egen rubrik nedan. 
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Tabell 1. Omkodning av sekularismvariabler 

Kategori Ordinarie 
variabel 

Omkodades till Ja, 1 
 

Omkodades till Nej, 0 Resulterande 
variabel 

 How often 
do you 
attend 
religious 
services 

More than once a 
week, Once a week, 
Once a month 

Only on special 
holydays, Once a 
year, Less often, 
Never 

Deltar du I religiösa 
ceremonier? 

Religiös 
delaktighet 

How often 
to you pray 

Several times a day, 
Once a day, Several 
times each week,  

Only when attending 
religious service, 
Only on special 
holidays, once a 
year, less often than 
once a year, Never 

Ber privat? 

 
 
Religiösa 
värderingar 

How 
important is 
God in your 
life 

6 - 10 1 - 5 Är Gud viktig i ditt 
liv? 

 Important in 
life: 
Religion 

Very important, Rather 
important,  

Not very important, 
Not at all important 

Är religion viktig? 

De fall där respondenten ej svarat, frågan ej ställdes eller av annan anledning svar uteblev exkluderades 

 

Genom att omvandla varje enskild enkäts svar till dikotoma enheter kan ett nationellt 

genomsnitt skapas. Det resulterande värdet varierar mellan 0 och 1 och beskriver därmed 

procentandelen av nationens medborgare som svarar Ja på varje fråga (I Bilaga 2 presenteras 

de inkluderade nationerna samt andelen som svarade Ja på varje fråga). En annan fördel med 

att normalisera intervallen mellan de ursprungliga kvalitativa ordinalskalorna är möjligheten 

till ett nationellt medelvärde som kan anta alla värden mellan 0 och 1. På så vis är denna 

kvotskala nu kvantitativ och kan enkelt implementeras i de kommande analyserna. Vidare 

tillåter denna omkodning oss uppfylla tre av de fyra kriterier för skapandet av ett index: 

4.2 Index 

För ett precist jobb krävs ett precist verktyg. För att studera något komplext behövs komplext 

data. Vi behöver ett index! Ett index är en sammanslagning av flera olika variabler till en 

variabel som kan antas förklara den efterfrågade omständigheten. Syftet med detta är att kunna 

mäta och därmed jämföra något som annars är väldigt svårt att fånga. Att mäta sekularism kan 

svårligen göras med den självskattade frågan Hur sekulariserad är du? Men genom att mäta 

sekulariseras teoretiska komponenter kan en exakt siffra fastställas. Som tidigare nämnts 

kodades de fyra sekulariseringsvariablerna om för att möjliggöra skapandet av ett index.  

Här möts vi av ett vägval – det saknas data för vissa länder. I Bilaga 2 framgår det att det saknas 

svar från sammanlagt fem nationer. Dessa nationer saknar mellan en och tre variabler. Detta 
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gör att vi endera får acceptera ett bortfall på fem av 60 nationer eller kompensera för detta 

bortfall. Om inte kommer dessa fem länder per automatik mätas som avsevärt mycket mer 

sekulariserade än de faktiskt är, då omkodningen kommer tolka uteblivna svar som 0.  

Ett stort bortfall som detta är naturligtvis inte bra, för att överkomma detta kommer en alternativ 

inkluderingsmodell operationaliseras. Nationer måste inkludera data från minst tre av fyra 

variabler. Detta för att sekulariseringsindexet inte ska påverkas i en allt för hög utsträckning, 

men samtidigt bibehålla ett högt antal nationer som möjligt. Efter att detta bortfall åtgärdats så 

gott det går är vi redo att gå vidare till själva skapandet av indexet. 

Denna studie kommer utgå från Djurfelt m.fl. (2003:473–481) fyra steg i skapandet av ett 

index. De första tre stegen: uteslutande av uteblivna svar, att koda variablerna så att de alla är 

vända åt samma håll samt att omvandla alla svaren till samma skala är redan utförda i de 

tidigare stegen ovan, då de fyra variablernas medelvärde per nation beräknades. Detta gav oss 

alltså en kvantifierbar kvotsiffra som beskriver andelen Ja per variabel och nation. Det fjärde 

och sista steget är att summera värdena från de olika variablerna på ett begripligt sätt. Denna 

studie kommer beskriva varje nations sekularism i procent, där 100 procent motsvarar 

fullkomlig sekularism. För detta ändamål formulerades följande formel. 

Xindex = -100(x1 + … + xn) / n 

Detta värde (Xindex) beskriver hur många procent sekulariserad varje nation är. X1 – Xn är de 

sekulariseringsvariablerna som inkluderades i indexet, vilket divideras med n för att beräkna 

ett medelvärde per nation. Detta värde multipliceras med ett negativt tal för att invertera skalan 

att ett högt värde antyder hög sekularism. Genom att multiplicera med 100 omvandlas värdet 

från en kvot till procent, med syfte att förenkla utläsningen i Analysdelen.  

Varför formeln använder n och inte 4 (vilket är antalet variabler som mäter sekularism i denna 

studie) är av två anledningar. Dels, som presenterats ovan, kommer vissa nationer bara 

inkludera tre variabler och av denna anledning kommer de berörda nationernas kalkyl att 

divideras med 3 och inte 4. Den andra anledningen är minst lika metodologiskt viktig. Detta 

index syftar till att mäta något som det saknas data för – genom att inkludera ett antal separata 

variabler som kan antas mäta sekularism kan dock detta dataproblem övervinnas. Detta 

förutsätter dock att de inkluderade variablerna faktiskt mäter samma sak. Lyckligtvis finns det 

en statistisk metod för att fastställa att variablerna kan mäta sekularism! 
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För detta kontrolleras variablernas Crombach’s Alpha-värde (CA). Detta värde kan variera 

mellan 0 och 1, där ett högre värde betyder att de fyra inkluderade sekulariseringsvariablerna 

fungerar väl ihop. Denna studie kommer anta ett brytvärde vid 0,7. Om CA-värdet inte 

överskrider 0,7 kan ett index inte konstrueras (Esaiasson et. al 2012:388).  

Lyckligtvis blev Crombach’s Alpha-värdet väl över brytvärdet 0,7: det blev 0,947. Vidare hade 

CA-värdet bara sjunkit vid exkursionen av någon av de fyra inkluderade variablerna med 

mellan 0,05 och 0,30. Detta betyder att de fyra inkluderade sekulariseringsvariablerna 

samvarierar i en tillräckligt hög utsträckning för att konstruera ett index av alla fyra tänkta 

variabler. Vidare behöver ingen enskild variabel exkluderas eller undersökas separat. 

Sammantaget innebär detta att indexet vidhåller de granulerade och omfattande dimension som 

vi ursprungligen önskade. 

Efter att de nationer som inte uppfyllde våra krav på inkludering (där det saknades mer än en 

variabel) kvarstår 57 länder, alltså ett bortfall på 3. För var och ett av dessa länder kalkylerades 

ett indexvärde ut, vilka sammanställdes som en ny variabel. Av dessa 57 fick två nationers 

indexvärde, Bahrain och Marocko, beräknas separat, då de saknade data för en av de fyra 

sekulariseringsvariablerna. Resultatet av denna omvandling blev ett index för 57 länder som 

mäter hur sekulariserad varje nation är i procent. Om en nation erhåller ett högt värde motsvarar 

det en hög nivå av sekularism.    

4.3 Regressionsanalys 

Esaiasson m.fl. (2012:381) beskriver regressionsanalys som bland de kraftfullaste statistiska 

verktygen i den kvantitativa statsvetarens bälte. En bivariat regressionsanalys visar hur en 

variabel påverkas av en annan via räta linjens ekvation. En multivariat regressionsanalys tillåter 

oss att göra samma sak, fast med flera variabler samtidigt (Esaiasson et. al 2012:382). Då 

studien primärt syftar till att kontrollera hur introduktionen av sekularism påverkar 

protestantismens roll för den uppfattade korruptionen kommer regressionsanalysen att 

användas för att kontrollera signifikansnivån för modellen. Vidare kommer studien kontrollera 

för hur förklaringskraften skiftar – alltså det korrigerade r2-värdet före och efter introduktionen 

av sekularism. Vidare kommer variablernas inverkan på den uppfattade korruptionens 

riktningskoefficient kontrolleras, via den ostandardiserade b-koefficienten. 

Genom inkluderingen av flera variabler kan den multipla regressionsanalysen presentera ett 

korrigerat r2-värde som mäter modellens förklaringskraft (Teorell & Svensson 2007:201). 

Även detta värde varierar mellan 0 och 1 och även denna gång antyder ett högt värde en hög 
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förklaringskraft (det korrigerat r2-värdet kan anta ett negativt värde, men i praktiken kan dessa 

värden tolkas som 0). Det korrigerade r2-värdet är alltså ett kvotvärde som i dagligt tal kan 

omvandlas till procent av fallen som förklaras av de inkluderade variablerna, där exempelvis 

0,7 antyder att de inkluderade variablerna förklarar 70 % av variansen av uppfattad korruption. 

Vidare presenterar regressionsanalysen oss med riktningskoefficienten för de inkluderade 

oberoende variablerna. Detta värde beskriver den förväntade förändringen hos den beroende 

variabeln, om man ökar värdet hos en oberoende variabel med ett. Detta värde beskriver alltså 

hur starkt den ena variabeln påverkar den andra. Avslutningsvis kan en multipel 

regressionsanalys kalkylera vad signifikansen blir hos en variabel om man kontrollerar för en 

annan. Vi kommer alltså på flera olika sätt kunna kontrollera för om – och i så fall hur mycket 

– sekularism påverkar den uppfattade korruptionen inom nationen.  

Då studiens syfte är att fastställa hur protestantismens inverkan på uppfattad korruption 

påverkas av introduktionen av sekularism kommer ett antal uppmätningar utföras. I tabellen 

nedan presenteras fyra olika modeller. Dessa modeller inkluderar olika kombinationer av 

variabler som kommer inkluderas sedan i regressionsanalyserna. Som det framgår nedan skiljer 

sig modell 1 mot 2 på inkluderingen av sekularism. Modell 1 och 2 skiljer sig från Modell 3 

och 4 på de inkluderade kontrollvariablerna. Genom att inkludera variabler enligt modellerna 

nedan kan protestantismens inverkan följas när man först kontrollerar för sekularism i modell 

2 och sedan de ekonomiska aspekterna i modell 3 och 4.  

Tabell 4.1 – Regressionsmodeller  

Modell 1 Modell 2 

- Uppfattad korruption  

- Protestantism  

- Uppfattad korruption  

- Protestantism 

- Sekularism 

Modell 3 Modell 4 

- Uppfattad korruption 

- Protestantism 

- Kontrollvariabler 

- Uppfattad korruption 

- Protestantism 

-  Sekularism 

-  Kontrollvariabler 
Varje modell kommer ställas mot den beroende variabeln uppfattad korruption.  

Genom att utföra analysen i flera steg kan vi enkelt se hur de oberoende variablerna påverkas 

när man kontrollerar för sekularism. Genom att först fastställa modellens förklaringskraft samt 

variablernas ostandardiserade b-koefficient före och efter introduktionen av sekularism kan vi 

direkt se hur dessa påverkas. Om något av dessa två värden upphör att vara statistiskt 

signifikant eller att koefficienten går mot noll vet vi att sekularism inte förklarar variansen hos 

den uppfattade korruptionen bättre än protestantismen. Skulle det dock vara att något av dessa 
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värden höjs antyder detta att variationen av sekularism inom nationen är relevant för framtida 

forskning.  

Resultatet från dessa analyser kommer presenteras i en liknande tabellform så att man enkelt 

kan följa förändringar hos värdena. 
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5 Validitet & Reliabilitet 

5.1 Validitet 

Denna studies validitet en viss utsträckning står och faller med källornas validitet. Det mest 

kontroversiella valet av variabler är Corruption Perception Index (Transparency International 

2016). Flera forskare har de senaste åren mer kritiskt diskuterat hur väl uppfattad korruption 

går att använda i korruptionsforskning. Tidigare i studien har begreppet problematiserats och 

kritik presenterats. Även denna gång hämtas kritik från Ning He (2016), som bland annat 

poängterar CPI’s inkonsekventa användande av källor, deras intervjupersoners subjektiva 

uppfattning, de spretande definitionerna av korruption och framför allt skillnaden mellan 

uppfattad korruption och faktiskt korruption. Denna kritik håller även Razafindrakoto och 

Roubaud (2010). Det finns alltså problem när man använder CPI för att tala till korruption – 

men CPI är väldigt lämpligt att använda när man svarar till korruptionsforskning, likt denna 

studie. Detta då en stor mängd forskning inom korruption använder sig av CPI, inklusive de 

studier som refereras till i denna. Dock bör man vara försiktig vid en eventuell applicering av 

resultatet.  

En begreppsvaliditetsfråga (Esaiasson et al. 2012:58) som bör diskuteras är konstruktionen av 

sekulariseringsindexet. Den teoretiska utgångspunkten för detta index utgick från tre kategorier 

som Pippa Norris och Ronald Ingleharts (2004:3–5, 38–43) tagit fram. Då denna studie inte 

ämnade att bara kolla på protestantismen exkluderades den kategori som mäter religiös 

övertygelse. Huruvida detta resulterade i en skevhet i resultatet går att diskutera, då resultatet 

påverkas av hur väl vi lyckats operationalisera sekularism. 

Den interna validiteten (Teorell & Svensson 2007:69–70) hos denna studie stärks av det höga 

antalet inkluderade respondenter för att mäta sekularism samt legitimiteten hos Transparency 

International och World Value Survey  (2016). Dock, som det kommer framgå i den avslutande 

Diskussionen, påverkar operationaliseringen av protestantisk kultur starkt utfallet av hela 

studien. Detta skulle kunna åtgärdas i framtiden om ett bättre mått för att mäta protestantisk 

kultur kan presenteras. Denna studie fastnar dock vid den operationalisering som den tidigare 

forskningen valt.  

Den externa validiteten är inte lika stark. En regressionsanalys förutsätter ett slumpmässigt 

urval för att resultatet ska kunna generaliseras bortom de inkluderade nationerna (Teorell & 

Svensson 2007:208) och denna studies nationer är inte slumpmässigt valda. Denna studie har 

helt enkelt inkluderat samtliga nationer det finns data för. Åter, studiens syfte är att jämföras 
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mot tidigare forskning på området. Dessa studier har även dem utgått från de nationer som har 

data, så denna studie följer detta spår.  

5.2 Reliabilitet 

Den stora reliabilitetsfrågan för denna studie är de manuella inmatningar som krävdes för att 

sammanställa datan i IBM SPSS. På grund av begränsningar i programmet behövde flera steg 

utföras manuellt, som sammanslagningen mellan olika datakällor. För att säkerställa att mätfel 

uteblev kontrollerades alla inmatningar en extra gång (Djurfelt et. al 2003:108, 113). Bortom 

detta får studiens reliabilitet anses god, då datan utgår från väl citerade källor.  
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6 Resultat & Analys 

Under denna rubrik kommer regressionsanalyserna presenteras och analyseras. Totalt utfördes 

fyra regressionsanalyser som presenterades under Metodavsnittet. Varje kolumn i tabellen 

nedan representerar de oberoende variabler som inkluderas i var regressionsanalys, där den 

beroende variabeln är upplevd korruption. Exempelvis i modell 1 ser vi att den enda oberoende 

variabel som inkluderades var andelen Protestanter vid 1980-talet, medans i Modell 4 

inkluderades alla studiens variabler. För att öka jämförbarheten inkluderades enbart nationer i 

Modell 1 som hade data för Modell 2. Samma metod nyttjades för Modell 3 och 4. Detta 

resulterade i ett litet bortfall, men då N-värdet hålls konstant ökar jämförbarheten mellan 

Modell 1 och 2 samt 3 och 4.  

Raden Förklarad varians anger de olika modellernas justerade R2-värde, alltså bör man vara 

försiktig vid utläsandet. Inkluderade nationer anger helt enkelt hur många nationer som 

inkluderades i modellen där bortfall förklaras av att data saknades för en eller flera av 

modellens variabler. De resterande raderna anger de respektive variablernas Ostandardiserade 

Betakoefficienten, det vill säga hur mycket den beroende variabeln Uppfattad korruption ändras 

när man ökar den oberoende variabeln med 1, givet att övriga variabler hålls konstanta. 

Interceptet beskriver vilket värde den uppfattade korruptionen hade antagit om alla andra 

variabler var 0. Asteriskerna påvisar signifikansen. Uteblir asterisken betyder det att slumpen 

bättre förklarar det uppmätta sambandet i mer än 5 fall av 100 och att vi därmed inte med 

statistisk säkerhet kan hävda att det inte är slumpen som förklarar det uppmätta sambandet. 

6.1 Analys 

Under denna rubrik kommer de fyra modellerna presenteras och analyseras samt hypoteserna 

besvaras. Detta kommer ske i sammanlagt tre steg. Först kommer variabeln Protestantism 

analyseras för att fastställa hur den påverkar den uppfattade korruptionsnivån och sedan 

kommer Sekularismvariabeln att analyseras. Genom denna uppdelning kommer båda 

hypoteserna kunna testas för sig och efter kontroll för ekonomiska aspekter. 
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Tabell 6.1 – Regressionsanalys resultat 

Uppfattad 

Korruption 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Protestantism 0,619*** 0,396* 0,327* 0,259* 

Sekularism  0,494***  0,269*** 

BNP/Capita   0,362* 0,230 

Ekonomisk frihet   0,912*** 0,826*** 

Intercept 43,386*** 29,174*** – 19,436 – 19,020* 

Förklarad varians 0,211** 0,508*** 0,772*** 0,844*** 

Inkluderade nationer 42 42 39 39 
*  = signifikant på 0,05-nivån. ** = signifikant på 0,01-nivån. *** = Signifikant på 0,001-nivån. 

6.1.1 Protestantism 

Dessa modeller visar två intressanta resultat. Först att protestantismen är signifikant relevant 

för att förklara variansen hos den uppfattade korruptionsnivån inom nationen. I modell 1 är 

detta samband relativt starkt med en ostandardiserad b-koefficient på 0,619, det vill säga att 

om man ökar andelen protestantisk kultur med 1 procentenhet förväntas värdet för den 

uppfattade korruptionsnivån öka med 0,619 enheter. Detta samband är signifikant i fler än 999 

fall av 1000. Då den beroende variabeln, uppfattad korruption, var kodad så att ett högt värde 

motsvarar en låg nivå av uppfattad korruption betyder det således att en ökning av andelen 

protestantisk kultur resulterar i en lägre nivå av uppfattad korruption. Detta var förväntat och 

går i linje med den tidigare forskningen (Treisman 2000, Lipset & Lenz 2000, Gokcekus 2008) 

vilket pekar på att vi kan bekräfta den första hypotesen. Även när man kontrollerar för de 

ekonomiska aspekterna så bibehåller protestantismen sin signifikants. I modell 3 ser vi att b-

koefficienten för protestantismen sjunker till 0,327.  

Vidare i modell 1 ser vi att den förklarade variansen är signifikant 0,211. Då detta värde 

representerar det justerade r2-värdet bör viss försiktighet vidtas, men kan löst översättas till att 

nivån av protestantism förklarar omkring 21 % av variansen hos den uppfattade 

korruptionsnivån. Efter kontroll för de ekonomiska aspekterna framgår att förklaringskraften 

hos modell 3 hamnar på omkring 78 % Detta är förväntat då den tidigare forskningen påvisat 

korruptionens nära korrelation med pengar och ekonomi (Lipset & Lenz 2000:120f, Treisman 

2000:413). Vidare kan alltså utläsas att de ekonomiska aspekterna är mycket mer centrala för 

att förklara den uppfattade korruptionsnivån än den protestantiska kulturen, men variansen av 

den protestantiska kulturen upphör inte att vara signifikant. 
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Dessa resultat bekräftar Hypotes 1: En högre nivå av protestantisk kultur leder till en lägre nivå 

av uppfattad korruption inom nationen. Detta stämmer även när man kontrollerar för 

ekonomiska aspekter. 

Protestantismens roll för den uppfattade korruptionsnivån faller dock när man kontrollerar för 

sekularism. I modell 2 kan vi notera att protestantismens roll nära halveras med den nya b-

koefficienten 0,396. Sambandet är fortfarande statistiskt signifikant, men denna gång bara i 95 

fall av 100. I modell 4, efter kontroll för sekularism, är b-koefficienten för protestantismen 

0,259, men även här signifikant.  

6.1.2 Sekularism 

Detta resultat är det mest intressanta i hela studien – nivån av sekularism har en högre inverkan 

på den uppfattade korruptionsnivån än protestantism i både modell 2 och 4. I modell 2 framgår 

att den ostandardiserade b-koefficienten är 0,494 och signifikant i fler än 999 fall av 1000, 

medan protestantismens b-koefficient hamnade på 0,396. Detta faller när vi kontrollerar för de 

ekonomiska aspekterna i modell 4 till 0,269, men är fortfarande signifikant i fler än 999 fall av 

1000. I modell 4 framgår att sekularism har en högre inverkan på den uppfattade 

korruptionsnivån än protestantismens 0,259 och att sekularismen är signifikant i fler fall än 

protestantismen.  

Således kan alltså även Hypotes 2 bekräftas: Under kontroll för sekularism blir sambandet 

mellan protestantisk kultur och uppfattad korruption mindre starkt. När man kontrollerar för 

sekularism i modell 2 faller protestantismens relevans för den uppfattade korruptionsnivån från 

0,619 till 0,396. Denna tendens kvarstår när man kontrollerar för ekonomiska aspekter, då 

protestantismens koefficient går från 0,327 till 0,259. 

Kollar vi på förklaringskraften hos modell 2 ser vi att protestantism och sekularism förklarar 

omkring 51 % av variansen hos den uppfattade korruptionsnivån, jämfört med protestantismens 

21 % i modell 1. Även signifikansnivån går från 0,01 till 0,001.  

Skillnaden mellan protestantism och sekularism är således väldigt låg, men konsekvent högre 

för sekularismen. Detta samband mellan sekularism och uppfattad korruption tyder på att Solt 

m.fl. (2011) resultat kan expanderas för att även omfatta uppfattad korruption och inte bara 

ekonomisk jämlikhet. Vidare går det i linje med Ning He (2016) slutsats om att det inte 

nödvändigtvis är protestantism som verkar hämmande på den uppfattade korruptionen, utan att 

det finns en tredje underliggande faktor. 
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Ett sista intressant resultat värt att dröja vid är kontrollvariablerna. Då den beroende variabeln, 

uppfattad korruption, är kodad så att ett högt värde motsvarar låg korruption betyder det att de 

nationer med en hög nivå av ekonomisk frihet också tenderar att uppfattas som okorrupta. Detta 

fynd bekräftar samt går i linje med de resultat som bland annat Sandholtz & Koetz (2000:37–

38, 43–47) och Sandholtz & Taagepera (2005:111) visade i deras studier. Den andra 

kontrollvariabeln – Köpkraftsparitet BNP/Capita – påvisar det motsatta. Den upphör helt att 

vara statistiskt signifikant i modell 4 efter att sekularism introduceras och har även ett lågt 

koefficientvärde i både modell 3 och 4. Detta resultat är besynnerligt, då det går helt emot 

tidigare studier på ämnet (Se exempelvis Lipset & Lenz 2000:120f eller Treisman 2000:430f). 

Detta förklaras troligtvis av att variansen bättre förklaras av den andra ekonomiska variabeln, 

Ekonomisk frihet.  
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7 Slutsats 

Båda hypoteserna för denna studie bekräftas av ovanstående analys, även när man 

kontrollerade för ekonomiska aspekter. Variationen av sekularism har en större inverkan för 

den uppfattade korruptionen än protestantism och är även signifikant. Dock upphör 

protestantismen aldrig att vara signifikant för att förklara variansen av den uppfattade 

korruptionen. Men det faktum att hypotes 2 inte utesluter hypotes 1 är intressant. Att både 

sekularism och protestantism är signifikanta och har en jämförbar inverkan på den uppfattade 

korruptionen (i modell 4) tyder på att dom inte mäter samma sak. Hade sekularismen varit ett 

bättre mått på protestantisk kultur så hade protestantismvariabeln upphört att vara signifikant i 

modell 2 till 4. Att så inte är fallet tyder på att båda dessa två faktorer har separata roller att 

spela inom korruptionsforskningen.  

Överlag framgår att sekularism är en relevant variabel för att förklara variansen hos den 

uppfattade korruptionsnivån. Både med och utan de klassiska ekonomiska kontrollvariablerna 

bibehåller nivån av sekularism sin signifikans. Vidare har nivån av sekularism en jämförelsevis 

hög inverkan på den uppfattade korruptionsnivån i landet, jämfört med nivån av protestantism. 

Modellernas förklaringskraft börjar relativt lågt, men stiger stadigt med varje introducerad 

variabel. Nivån av protestantism är konsekvent signifikant för den uppfattade 

korruptionsnivån, men sambandet försvagas för varje introducerad variabel.  

Dock måste det betonas att detta resultat inte omkullkastar flera års forskning inom området 

utan bör snarare betraktas som ett blygsamt bidrag till den kumulativa kunskapen om hur kultur 

och värderingar påverkar den uppfattade korruptionsnivån. Som tidigare nämnts finns det flera 

studier som ställer sig kritiskt till både protestantismens roll och användandet av Corruption 

Perception Index för att mäta korruption (se exempelvis He 2016, Gokcekus 2008). Då denna 

studies oberoende variabel sekularism mäter religiositeten oberoende av religiös tillhörighet 

minskar risken för skensambandet mellan protestantism och västerländsk ekonomisk 

dominans. Även den modifierade varianten av Norris och Inglehart (2004) minskar risken för 

skevhet då den inte tolkar icke-protestantiska läror som sekularism. Denna studie hämtar 

mycket kritik och inspiration från Ning He (2016) och Omer Gokcekus (2008), men deras 

huvudkritik är att Corruption Perception Index inte fångar korruption väl. Då denna studie 

använder CPI för att mäta korruption så kan inte ett faktiskt samband stärkas. Det skulle även 

kunna vara så att sekularism är mer typiskt för rika länder, vilka även är mindre korrupta, det 

vill säga samma argument som He (2016) presenterade för protestantismen. Dock kvarstår det 
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statistiskt signifikanta påvisade sambandet i denna studie vilket meriterar vidare forskning på 

ämnet. 

Flera forskare har tidigare betonat att den mekanism som länkar variationen av protestantism 

och uppfattad korruption är en komplicerad sådan (exempelvis He 2016, Sandholtz & Koetzle 

2000). Denna mekanism är nog minst lika komplicerad när man talar om sekularism och 

korruption. Orsakssambandet är exempelvis något som inte stärkts i denna studie – det går inte 

via dessa analyser att påstå att det är sekularism som orsakar en lägre nivå av uppfattad 

korruption, det skulle kunna vara en lägre nivå av uppfattad korruption som orsakar sekularism. 

Båda dessa verkningssamband kan härledas till samma teori om hur en separerad organiserad 

religion kan övervaka och döma en stat – å ena sidan kan denna ökade övervakning bidra till 

att korrupta handlingar förknippas med större risker och därmed undviks. Å andra sidan kan 

upprepade anklagningar bidra till en ökad känsla av korruption. Samtidigt, om den dömande, 

separata organiserade religionen helt enkelt inte kan finna några moraliska fel hos staten kan 

detta bidra till en minskad funktion i samhället, vilket resulterar i en ökad utbredning av 

sekularism. Vad som kom först – det sekulariserade ägget eller den protestantiska hönan – är 

helt enkelt inte kartlagd. 
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8 Diskussion 

Trots att religionens roll för korruption har en förhållandevis lång historia inom 

statsvetenskapen finns det väldigt lite empirisk forskning bortom just protestantism. Detta trots 

att studier argumenterat för att koppla korruption till just protestantism kan riskera för 

skensamband (He 2016). Man har kort konstaterat att det bara finns en världsreligion som 

korrelerar med den uppfattade korruptionsnivån och försökt förklara sambandet med 

protestantiska teorier. Förhållandevis lite diskussioner florerar kring huruvida dessa samband 

härstammar från protestantismens och kapitalismens enade rötter och att dessa två sedan spridit 

sig i en samlad om än varierad takt. Om Ning Hes (2016) teori stämmer att Corruption 

Perception Index är vinklat till fördel för de västerländska länderna är det säkerligen sant för 

protestantismen.  

En annan reflektion kopplat till Hypotes 2 är att Sharafutdinova (2010) menade att religiösa 

nationer hade en högre nivå av generell tillit. Givet att denna tillit kan översättas till korruption 

så motsvarar detta en typ av robusthetstest för hypotesen. Frånvaron av religion borde enligt 

Sharafutdinova (ibid.) resultera i en lägre nivå av tillit vilket kan manifesteras i en högre nivå 

av uppfattad korruption (Addai et. al 2013). Validiteten av denna studie stärks en aning, då det 

visade att variansen av sekularism hade ett signifikant samband med den uppfattade 

korruptionsnivån.  

Ett annat intressant resultat ser vi i Bilaga 2. Överlag ser vi att de fyra 

sekulariseringsvariablerna är förhållandevis jämna. Bland annat Thailand utgör ett intressant 

undantag. Majoriteten av invånarna uppger att de varken ber, går i kyrkan eller anser att Gud 

särskilt viktig. Samtidigt menar en absolut majoritet att religion är viktigt. Tillåts jag spekulera 

skulle jag nog göra en koppling till deras extremt starka monarkiska tradition som i en mening 

fyller religionens funktion, men det skulle vara intressant att göra en fallstudie på religionens 

roll i Thailand. För denna studie kan dessa lokala avvikelser orsaka en skevhet i 

begreppsvaliditeten. Om definitionen av religion skiljer sig nationer emellan kan detta medföra 

en skevhet i resultatet.  

Värt att notera är att det finns mer än ett sätt att mäta protestantism. Denna studie utgår som 

sagt från en sammanslagning av La Porta m.fl. (1999) som utgår från liknande källor som bland 

annat Treisman (2000) och Lipset och Lenz (2000) använde för att mäta andelen protestanter 

per nation. Ett annat sätt att mäta protestantism är att utgå från självrapporterad protestantism, 

där respondenten till World Value Survey (2016) själv får meddela religiös tillhörighet. Om 
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man ställer WVSs protestanter mot La Portas protestanter i en korrelationsanalys får vi ett icke-

signifikant samband på 0,225 (n-värde 42). Byter man ut protestantism-variabeln i 

regressionsmodell 4 upphör protestantismen helt att vara signifikant, koefficientvärdet hamnar 

på 0,171 och modellens justerade r2-värde sjunker till 0,744***. I den modellen erhåller 

sekularismen ett signifikant koefficientvärde på 0,192**, alltså betydligt lägre än i modell 4 

men fortfarande starkare än protestantismen. Intressant nog är Köpkrafsparitet BNP/Capita åter 

signifikant när man använder den självrapporterade protestantismvariabeln. Utan att gå in 

djupare på detta resultat kan vi dock konstatera att operationaliseringen av hur man mäter 

protestantism är av största betydelse för studiens validitet och reliabilitet och att sekularism 

konsekvent erhåller ett starkare samband med korruption än protestantism. Denna kritik blir 

främst riktad mot den tidigare forskningen och inte primärt denna studie, då denna studie ämnar 

utveckla tidigare teorier. Hade en annan operationalisering används än den från den tidigare 

forskningen skulle jämförbarheten minska. 

Avslutningsvis vill jag göra en rekommendation till den framtida korruptionsforskningen med 

fokus på religiositet. Genom att kategorisera nationer efter religiös komposition riskerar man 

att missa det man letar efter. Sverige är en nation som är protestantisk på papper, men jag tror 

inte det skulle vara vanligt att en person svarar Protestant på frågan ”vilken religion tillhör 

du?”. Även frågor som kulturell komposition – där religion ofta används som indikator – lider 

av samma problematik. Givet att protestantismen spreds via kolonialiseringen, likt dess 

förtrogenhet till den europeiska kapitalismen, är det inte svårt att argumentera för hur de icke-

europeiska länder som tidigt utsattes för västerländsk ekonomiska kulturer och normer även är 

mer benägen att följa dessa. Korruption är i en mening ett brott mot kapitalismens ordning och 

struktur – givet detta bör nationen vars samhällsstruktur är djupt integrerad i Webers 

protestantiska etik även vara just protestantiska.  

Kategorisering av religion är ett grovt verktyg – varför separera Katolism och Protestantism 

men inte sunni från shia? Dessa uppdelningar bär givetvis med sig konsekvenser för studiens 

resultat. Uppdelningen av kristendomen efter den familjecentrerade katolismen och den 

individfokuserade protestantismen syns inte hos någon av de andra världsreligionerna inom 

den tidigare forskningen. Hade sekularism används, däremot, hade detta problem helt 

undvikits. Två helt sekulariserade personer som härstammar från olika religiösa nationer kan 

ha fler värderingar gemensamt än två personer från samma religiösa nation.  
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Flera av modernitetens stora filosofer menade att religionen skulle förlora sin betydelse för 

samhället och slutligen försvinna helt (Norris & Inglehart 2004:3–5). Denna studie har inte 

gjort mycket för att stärka detta påstående, men den kan påvisa att det finns anledning att 

undersöka om religion verkligen är så relevant för korruptionsforskningen som tidigare trots.  
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10 Bilaga 
10.1 Bilaga 1 – Sekularism – Ordinarie svarsalternativ, N-värde samt omkodning 

 Inkluderade 

svar 

Omkodades till Ja 

 

Omkodades till Nej 

Important in life: 

Religion 

89016 Very important, Rather important,  Not very important, Not at all 

important 

How often do 

you attend 

religious services 

85547 More than once a week, Once a week, 

Once a month 

Only on special holydays, Once a 

year, Less often, Never 

How often to you 

pray 

83469 Several times a day, Once a day, 

Several times each week,  

Only when attending religious 

service, Only on special holidays, 

once a year, less often than once a 

year, Never 

Religious person 85714 A religious person Not a religious person, An atheist 

Believe in: God 79479 Yes No 

How important is 

God in your life 

85510 6 - 10 1 - 5 

 

10.2 Bilaga 2 – Beroende och oberoende variabler samt sekulariseringsindexets delar 
Inkluderade nationer och medelvärde. Värden beskriver andel av nationen som svarar ja på 

enkätfrågorna. Tomma celler motsvarar uteblivna data. CPI beskriver den upplevda 

korruptionsnivån. Ett högt värde antyder låg korruption. Sekularism – högt värde betyder låg 

religiositet. Protestantism beskriver andelen protestanter i procent vid 1980. Resterande är 

andelen Ja per nation. Samtliga värden beskriver det nationella genomsnittet.  

LAND CPI SEKULARISM PROTESTANTISM GÅR KYRKA BER GUD 
VIKTIG 

RELIGION 
VIKTIG 

ALGERIA 36,00 17,31 0,00 0,5350 0,8183 0,9753 0,9790 

ARGENTINA 34,00 47,74 3,00 0,3275 0,4524 0,7801 0,5306 

ARMENIA 36,00 30,10 
 

0,3535 0,6568 0,8848 0,9008 

AUSTRALIA 81,00 65,84 7,00 0,1923 0,3322 0,4819 0,3599 

AZERBAIJAN 28,00 51,28 
 

0,0938 0,1856 0,9800 0,6896 

BAHRAIN 48,00 12,52 1,00 0,8583 
 

0,8954 0,8706 

BELARUS 29,00 59,41 
 

0,2166 0,2755 0,6472 0,4842 

BRAZIL 42,00 15,69 4,00 0,6716 0,8498 0,9487 0,9023 

CHILE 71,00 38,87 2,00 0,3781 0,5830 0,8902 0,5938 

CHINA 40,00 88,99 0,00 0,0317 0,0344 0,2477 0,1266 

COLOMBIA 36,00 17,08 1,00 0,6410 0,8474 0,9746 0,8537 

CYPRUS 63,00 39,83 1,00 0,3010 0,4231 0,9061 0,7766 

ECUADOR 35,00 15,92 2,00 0,6928 0,8268 0,9650 0,8785 

ESTONIA 68,00 79,60 
 

0,0790 0,1325 0,3447 0,2599 

GEORGIA 49,00 25,55 
 

0,4431 0,6080 0,9559 0,9709 

GERMANY 78,00 70,88 
 

0,1640 0,2928 0,3927 0,3152 

GHANA 46,00 5,72 26,00 0,8357 0,9543 0,9936 0,9878 

HONG KONG 46,00 
 

0,1602 0,1752 0,3940 0,3347 
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INDIA 36,00 25,67 1,00 0,5765 0,6791 0,8242 0,8935 

IRAQ 16,00 19,58 0,00 0,4250 0,8267 0,9900 0,9750 

JAPAN 74,00 75,06 1,00 0,1106 0,2596 0,4083 0,2192 

JORDAN 45,00 12,13 0,00 0,5717 0,9608 0,9850 0,9975 

KAZAKHSTAN 26,00 55,65 
 

0,1967 0,2467 0,7800 0,5507 

KYRGYZSTAN 24,00 32,26 
 

0,3852 0,6248 0,8509 0,8487 

LEBANON 28,00 23,51 1,00 0,6158 0,7700 0,8801 0,7938 

LIBYA 15,00 13,96 0,00 0,5222 0,9511 0,9731 0,9953 

MALAYSIA 50,00 14,97 1,00 0,6436 0,8430 0,9462 0,9685 

MEXICO 34,00 21,42 1,00 0,6226 0,7310 0,9515 0,8380 

MOROCCO 37,00 6,20 0,00 
 

0,8376 0,9874 0,9891 

NETHERLANDS 83,00 72,31 42,00 0,1687 0,2866 0,3952 0,2573 

NEW 
ZEALAND 

91,00 64,43 38,00 0,1924 0,3564 0,4932 0,3807 

NIGERIA 25,00 5,23 0,00 0,9096 0,9505 0,9545 0,9761 

PAKISTAN 28,00 16,46 1,00 0,4862 0,8954 0,9817 0,9782 

PALESTINE 
 

13,84 
 

0,5856 0,9068 0,9840 0,9700 

PERU 38,00 23,84 3,00 0,6082 0,6927 0,9337 0,8117 

PHILIPPINES 36,00 6,54 4,00 0,8542 0,9450 0,9575 0,9817 

POLAND 60,00 26,03 0,00 0,6783 0,6700 0,8198 0,7908 

ROMANIA 43,00 24,23 6,00 0,4514 0,8089 0,9220 0,8485 

RUSSIA 28,00 62,64 
 

0,1368 0,2404 0,6710 0,4463 

RWANDA 53,00 22,99 12,00 0,7819 0,7374 0,8389 0,7223 

SINGAPORE 86,00 38,11 3,00 0,4541 0,5456 0,7247 0,7513 

SLOVENIA 57,00 70,07 
 

0,2247 0,2308 0,4104 0,3315 

SOUTH 
AFRICA 

42,00 20,11 39,00 0,7185 0,7642 0,8559 0,8572 

SOUTH KOREA 55,00 53,42 12,00 0,4046 0,4089 0,4996 0,5500 

SPAIN 59,00 71,01 0,00 0,1935 0,2059 0,4399 0,3203 

SWEDEN 89,00 79,87 68,00 0,0876 0,1869 0,2711 0,2596 

TAIWAN 61,00 57,71 3,00 0,1478 0,3981 0,6033 0,5426 

THAILAND 35,00 49,45 0,00 0,4140 0,3696 0,3557 0,8826 

TRINIDAD 
AND TOBAGO 

38,00 13,91 13,00 0,5776 0,9680 0,9839 0,9141 

TUNISIA 41,00 22,59 0,00 0,4548 0,6722 0,9854 0,9842 

TURKEY 50,00 23,87 0,00 0,3462 0,8072 0,9676 0,9244 

UKRAINE 25,00 48,93 
 

0,2540 0,4087 0,7527 0,6273 

UNITED 
STATES 

73,00 35,15 44,00 0,4451 0,6705 0,7918 0,6865 

URUGUAY 73,00 58,21 2,00 0,1835 0,4381 0,6613 0,3887 

UZBEKISTAN 17,00 50,66 
 

0,0957 0,2056 0,9333 0,7389 

YEMEN 18,00 24,66 
 

0,5320 0,5047 0,9888 0,9880 

ZIMBABWE 21,00 7,80 21,00 0,8620 0,8787 0,9887 0,9587 

MEDLEVÄRDE 46,00 37,20 8,64 0,43 0,58 0,78 0,71 
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10.3 Bilaga 3 – Ekonomisk frihetsindex 
Inkluderade variabler. Dessa variabler är sammanställda av Heritage Foundation. Samtliga 

variabler är graderade mellan 0 och 100, där 100 antyder hög nivå av frihet. 

- Business freedom (hf_business). Denna variabel mäter hur omständligt det är att starta ett 

företag, tillskaffandet av licenser och tillstånd samt nedstängningen av ett företag. Detta mäts 

i kostnad och tid. 

- Trade freedom (hf_trade). Denna variabel mäter den relativa kostande för import av gods. 

Detta inkluderar tull samt övriga avgifter. 0-100 där 100 motsvarar total frihet. 

- Fiscal freedom (hf_fiscal). Denna variabel mäter skattenivån på individ, företagsskatt samt 

hur stor del av BNP som utgörs av skatt. Dessa tre är graderade 0 till 33,33 där totalen, 1-100, 

beskriver fiskalfrihet inom nationen. 

- Freedom from government (hf_govt). Denna variabel mäter statens inflytande i ekonomin, 

som statliga verksamheters vinstgeneration samt statliga utgifter ställt mot BNP. 0-100 där 

100 motsvarar total frihet. 

- Monetary freedom (hf_monetary). Denna variabel utgörs av två faktorer: Treårig 

genomsnittlig inflation samt prisregleringar. 0-100 där 100 motsvarar total frihet. 

- Investment freedom (hf_invest). Denna variabel beskriver hur reglerad nationella och 

internationella investeringar är, där 100 motsvarar total investeringsfrihet. 

- Financial freedom (hf_financ). Denna variabel mäter hur fri nationens banker är från statlig 

intervention.  

- Property rights (hf_prights). Denna variabel mäter hur skyddad privatägd markrätt är och 

huruvida mark kan tvångsinlösas. 0-100 där 100 motsvarar total frihet. 

- Freedom from corruption (hf_corrupt). Denna variabel är hämtad från Transparency 

Internationals Corruption Perception Index. Den är omkodad till 0 till 100, där 100 antyder 

väldigt okorrupt.  

- Labor freedom (hf_labor). Denna variabel kvantifierar fyra aspekter av arbetarrätt. Dessa 

fyra variabler är graderade 0-25 och utgörs av Minimilön, Arbetstidsregleringar, 

Uppsägningsregleringar samt kostnad att avskeda anställda. Sammanlagt varierar denna 

variabel 0-100 där 100 motsvarar total frihet. 
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10.4 Bilaga 4 – Bivariat korrelationsanalys mot uppfattad korruption 

I tabellen nedan beskrivs korrelationen av de inkluderade variablerna ställda mot den beroende 

variabeln uppfattad korruption. 

Uppfattad 

Korruption 

Sekularisering 

index 

Protestantism 

19802 

Köpkraftsparitet 

BNP/Capita 

Ekonomisk 

frihet 

Korrelation 0,508 0,480 0,790 0,730 

Signifikans 0,00 0,01 0,00 0,00 

N-värde 55 42 53 52 

 

 

                                                 

2 Ytterligare en variabel för att mäta protestantism med data från 2010 undersöktes, men avfärdades. Den 

härstammar från Association of Religious Data Archives. Jag slog ihop andelen Protestanter och andelen 

Anglikansk per nation. Korrelationsvärdet mellan denna variabel och uppfattad korruption blev 0,479 med en 

signifikansnivå på 0,00 och inkluderade 54 länder. Korrelationsskillnaden mellan 1980 och 2010 är alltså 0,01. 


