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Abstract 

The aim of this thesis was to test whether the protestant faith or the protestant 

tradition is the cause of the protestant suppressive effect on corruption and whether 

this effect prevails on an individual level. This was done using multilevel hierarchical 

regression models and over 350 000 survey questionnaires to avoid bias as well as 

national and cultural effects. This thesis shows that identifying oneself as protestant has 

a significant effect on ones tolerance of corruption, but this effect is severely reduced 

when controlling for socioeconomic and political factors. We further show that the level 

of religiosity is a relevant predictor in individual tolerance for corruption for 

protestants. The individual religious identity is, however, not as strong a predictor as 

documented aggregated levels of Protestantism, indicating that, while still relevant, 

national factors are more important in explaining variation in corruption. 
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1 Inledning 

IF ABSOLUTE POWER CORRUPTS ABSOLUTELY, WHERE DOES THAT LEAVE GOD? – 

Anonym (Sherrin 2008:137) 

  

Korruption är en av de stora utmaningarna i vår tid. Korruption har beskrivit som 

den allvarligaste utmaningen vi står inför. Det underminerar demokrati, jämlikhet, ökar 

terrorism, leder till brottslighet och försämrar regeringskvalité (Sandholtz & Taagepera 

2005; Sandholtz & Koetzle 2000:31–32; Sandgren 2008:277; Mauro 1995:695; Simpson 

2014:97–100; Rothstein 2011:58–76). Korruption är inget nytt fenomen utan har 

diskuterats, studerats och fördömts i tusentals år (Miller 2018) och har under de senaste 

tre decennierna varit bland de största vetenskapliga fälten inom samhällsvetenskap 

såväl som ekonomivetenskap (He 2016:269). Trots millenier av arbetet om 

korruptionens natur så har vi inte ens lyckats landa i en definition (Gouda & Park 

2015:184–185). Vad är korruption? Varför finns korruption? Vad kommer den ifrån? 

Men kanske framförallt – hur försvinner korruption? Tyvärr så tenderar kunskapen om 

korruption att vara en negativ sådan. Rothstein (2011:145–192) påvisade hur samhällen 

fastnar i spiraler där korruption göder mer korruption. Han byggde dessa argument på 

John Rawls (1974) teorier om uppfattad rättvisa: om du uppfattar alla kring dig som 

korrupt så är det ologiskt att själv inte blir korrupt, eller för den delen upphöra att vara 

korrupt då du blir av med alla fördelar som associeras. Den bästa kuren mot korruption 

verkar alltså vara att helt enkelt inte vara korrupt. Detta är dock en klen tröst för de 

miljontals människor i världen som lider till följd av korruption och för den delen inget 

recept på hur vi som människor får bort den korruption som finns kring oss. 

Korruption är inte av naturen given, korruption är en handling mellan individer på 

bekostnad av andra. Vissa länder är allvarligt korrupta medan det i andra länder inte 

alls verkar upplevas som ett problem. Varför är det så? Här har flera forskare försökt 

sitt bästa för att förstå varför vissa samhällen utvecklar korruption, vad är det som 

skiljer dessa länder åt? Här har religion menat spela en avgörande roll i 

samhällsutvecklingen. Uppkomsten av moralformade institutioner med omfattande 
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räckvidd som sprider budskap om ärlighet, rättvisa, empati och kärlek borde ha en djup 

och mätbar effekt på korruption. Dessa värderingar återfinns i kanske alla religioner i 

världen och därför prövade Treisman (2000) och La Porta m.fl (1999) vad olika 

religioner har för effekt på korruption. Båda dessa studier konstaterade samma sak – 

enbart en världsreligion hade en hämmande effekt på korruption; protestantismen. 

Detta vetenskapliga fynd banade väg för en uppsjö av forskning de kommande två 

decennierna och sambandet mellan korruption och protestantism har bekräftats i 

artiklar som publiceras nästan 20 år senare (se exempelvis Lee & Paine 2019; Basedau, 

Gobien & Prediger 2018). 

Med bättre mätverktyg och nya teorier så finns det anledning att återbesöka tidigare 

forskning och kontrollera dess påståenden och slutsatser samt att undersöka närmare 

vad inom protestantismen som sänker korruptionsnivån. Är det vad protestantismen 

lär ut som gett upphov till denna effekt eller är det något i protestantiska länder som 

särskiljer dem? Kan vi identifiera kärnan i varför korruption tolereras så kan vi kanske 

forma effektiva verktyg.  
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2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om och hur protestantismen påverkar 

toleransen för korruption på individnivå samt om dominerande makroteorier kan 

appliceras på mikronivå. Vidare söker vi identifiera vad det är inom protestantismen 

som gett upphov till dessa samband. Genom att utgå från bred individdata kommer vi 

kunna se om det är protestantiska länder (det vill säga tradition) eller protestantismen 

(det vill säga det religiösa budskapet eller tron) som gett upphov till de uppmätta 

sambanden. Dessa resultat kommer även ställas i relation till tidigare forskning för att 

fördjupa kunskapen om den individuella kontra aggregerade protestantismen bäst 

förklarar variation av korruption.  
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3 Tidigare forskning 

Under denna rubrik så kommer det vetenskapliga fältets utveckling och 

utmaningar att kartläggas för att bereda grund för de teorier och hypoteser som 

kommer formas under nästa rubrik. Vi kommer även att gå in på de problem och 

utmaningar som dessa studier stått inför samt bereda grund för hur denna studie 

operationaliseras för att undvika dessa. Som redan nämnts så finns det väldigt mycket 

forskning inom området korruption. Denna studie gör inga anspråk på att redogöra för 

all forskning inom korruptionsforskning, men kommer däremot gå igenom den 

forskning och de teorier som kan anses centrala för att förklara relationen mellan 

korruption och protestantism. Inledningsvis så kommer vi gå igenom forskningsfältet 

inom protestantism och dess relation till korruption. Här kommer vi fokusera på de 

teorier och mekanismer som dominerar fältet. Sedan kommer vi gå igenom 

forskningsfältet korruption i relation till protestantism. Fokus kommer ligga på 

problematiken med att mäta korruption samt olika dimensioner av korruption. 

Avslutningsvis så problematiserar vi tidigare forskning med utgångspunkt i det 

ekologiska felet (the ecological fallacy) för att på så vis förtydliga relevansen av denna 

studie. 

3.1 Protestantism  

Varför är protestantismen säregen när det kommer till dess effekt på korruption? 

Detta är givetvis inte en enkel fråga att besvara, men ändock finns det ett antal 

framgångsrika försök. Under denna rubrik så kommer vi samla de dominerande 

teorierna, presentera dom utifrån ramarna för denna studie och i de kommande delarna 

ställa detta i relation till korruption och avslutningsvis problematisera definitioner av 

protestantism och religiositet. 

 

3.1.1 Protestantism inom statsvetenskapen 

Proteststantismens inverkan på samhället är ett område som producerat flera 

klassiker. Det verk som varit mest betydande inom korruptionsforskning är Max Weber 

(1978) Den protestantiska etiken och kapitalismens anda som publicerades för första gången 

1905. I detta verk så argumenterar Weber för hur just protestantismen resulterade i en 



Olof Bäckman 
Magisteruppsats i statsvetenskap, VT19 

5 

 

viss inställning till kapitalism som med tiden resulterade i en ekonomisk dominans och 

en avancerad industriell ekonomi, sätt till andra regioner. Men låt oss backa bandet en 

aning, vad menade Weber att detta berodde på och hur kom vi dit? 

Protestantismens startskott menas vara när Marin Luther i protest spikade upp sina 

teser på kyrkporten i Wittenberg. Han menade att det inte är via prästerna och påven 

som människan når himmelen, utan via sina vardagliga handlingar och ett syndfritt liv. 

Gud belönar de individer som förtjänar belöning och individens arbete sågs som det 

främsta tecken på gudfruktighet. Att bli så bra på sitt yrke som en kunde var alltså att 

tjäna gud och därmed så var ackumulerat kapital ett tecken på guds belöning. Men en 

får ändock inte vara syndfull och slösaktig: att förkovra sig på sitt arbetes bröd var att 

synda. Konsekvensen av detta, inom ramen för denna studie, menades av Weber vara 

tvådelad. För det första så skapades ett socialt incitament att återinvestera överskott i 

sitt eget arbete eller hos andra, framgångsrika arbetares verksamheter. Då en högre 

andel av överskottet investerades i framgångsrika verksamhetskoncept. Den andra 

huvudsakliga konsekvensen var en effekt av den ekonomiska principen. Eftersom 

ekonomisk framgång sågs som ett tecken på gudfruktighet så hade därmed de utan 

ekonomisk framgång på ett sätt förtjänat sin position. Detta kopplat till den 

protestantiska individualismen skapade en ekonomisk syn som idag skulle beskrivas 

som liberalekonomi (vi kommer återkomma till detta resonemang i avsnitt 5.3.5).  

Ett flertal studier har utgått från den protestantiska etiken som förklaringskraft (se 

exempelvis Sandholtz & Koetzle 2000; Serra 2006; Pellegrini & Gerlagh 2008; Mensah 

2014). Paldam (2001:391) utvecklade dessa resonemang med att religioner generellt, 

men protestantismens speciellt, placerade ärlighet, moral och fördömandet av 

omoraliska praktiker samt överflödig konsumtion högre än andra biografier.  

Weber menade alltså att protestanter hade en unik syn på ekonomi samt ett ärligare 

beteende i relation till etik och moral. Det ska dock väl noteras att Webers teorier om 

protestantism inte är utan kritik. Iannaccone (1998:1474) summerade Webers teorier 

med “the most noteworthy feature of the Protestant Ethic thesis is its absence of 

empirical support.”. Trots dessa och många andra hårda ord så har Webers verk ändock 

bibehållit sin position som en klassiker och citerades som en förklarande källa till 

korruptionens variation än idag.  
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3.1.2 Protestantism och korruption 

Protestantismens roll inom korruptionsforskningen populariserades som tidigare 

nämnts i två olika studier av Treisman (2000) och La Porta m.fl (1999). Dessa studier 

pekade på protestantismens syn på ekonomi, etik, centraliseringen av individens roll i 

samhället, historiska kontexter samt kyrkans övervakande roll av staten som troliga 

förklaringar till detta samband. Treisman (2000) och La Porta m.fl (1999) studier har 

menats vara de studier som populariserade detta vetenskapliga område och anses en 

benchmark för att mäta relationen mellan protestantism och korruption (Pellegrini & 

Gerlagh 2008:249). Både Treisman (2000) och La Porta m.fl (1999) fann relativt starka 

samband mellan andelen protestanter och nivån av uppfattad korruption bland de 

inkluderade länderna men hade en aningen varierande förklaring till detta samband. 

Treisman (2000) utgick delvis från Webers klassiska teorier om den protestantiska 

etiken och deras säregna syn på kapitalism som förklarande faktor medan La Porta m.fl 

(1999) fokuserade på protestantiska länders historia, syn på makt och relation till staten.  

Dessa studier har fått stort genomslag inom korruptionsforskningen från dess att 

de publicerades fram till idag. Gokcekus (2008) finner ett starkt samband mellan 

protestantism och korruption, men utgår även från nationella genomsnitt för 

korruption och kyrkligt inrapporterad statistik för sina fynd. Gokcekus (2008) fokuserar 

dock på att kartlägga om det är den protestantiska traditionen eller den protestantiska 

tron som gett upphov till detta samband. Gokcekus (2008) fann att andelen protestanter 

för 100 år sedan har en högre förklaringskraft än dagens andel protestanter för att 

förklara korruptionsnivåer vi ser idag. Detta, menar Gokcekus (2008), tyder på att det 

inte är den protestantiska tron, utan den protestantiska kulturen och traditionen som 

förklarar variation av korruption. Med andra ord så lutar Gokecekus (2008) mer åt de 

teorier som La Porta m.fl (1999) presenterar snarare än Treisman (2000). Gutmann och 

Lucas (2017) fann liknande fynd med liknande metodologi.  

Eftersom protestantismen har ett stort fokus på individen och individens relation till 

Gud så bröt de mot andra religioners syn på individens ansvar. Inom katolicismen så 

ses familjens och kollektivets välbefinnande som det centrala och viktiga. Detta skapade 

ett incitament till partiskhet i såväl belöning och befordran till kollektivet på bekostnad 

av de andra. Protestantismen ställs här i stark kontrast till detta, där individens ansvar 
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är individen själv. Detta minskade (eller kanske snarare ökade inte) risken för nepotism 

och partiskhet i utövandet av sitt arbete.   

Ko och Moon (2014:44) utvecklar Treismans (2000) och La Porta m.fl (1999) teori med 

maktens roll för korruption. I deras studie påvisar dem att protestanter är mindre 

benägna att acceptera hierarki och därmed utvecklat en mer kritisk relation till makt. 

Pellegrini och Gerlash (2008:249–250, 254) bekräftar detta fynd, men betonar att 

sambandet blir mindre robust när en kontrollerar för bland annat socioekonomiska 

faktorer. Den protestantiska religionens ursprung – katolicismen – har en mycket 

tydligare hierarkisk ordning. Studier har visat att katoliker är både mer benägna att 

betala såväl som ta emot mutor (Waithima 2012) samt att acceptera status quo (Mensah 

2014). Liknande argument går att finna i en studie av Solt, Habel och Grant (2011:449–

451) som menar att mäktiga individer kan använda religionen för att sprida sina 

värderingar och diskurser endera för att bevara status quo eller för att implementera en 

mer fördelaktig inställning till deras position. Protestantismen, som kontrast, saknar 

denna hierarkiska underkastelse av sina följare. Prästens predikan eller Påvens direktiv 

blir underordnad individens moral, vilket på makro-nivå minskat incitament för 

omoraliska praktiker, ökar de sociala konsekvenserna för etiska överträdelser och 

minskar incitamentet för nepotism och till följd så minskar även nivån av korruption i 

protestantiska samhällen. Paldam (2001:404) går längre i sin tolkning av 

protestantismens roll för korruptionsbekämpning: 

ONE OF THE KEY PURPOSES OF THE REFORMATION (ALMOST 500 YEARS AGO) 

WAS PRECISELY TO FIGHT THE CORRUPTION (BROADLY DEFINED) OF THE 

CATHOLIC CHURCH. HISTORIANS HAVE POINTED TO OTHER – MORE COMPLEX – 

REASONS AS WELL, BUT THE MORAL STAND AGAINST CORRUPTION WAS SURELY 

IMPORTANT. 

Protestantismens roll för korruption är alltså en etablerad teori inom akademin, 

men den är inte okritiserad. Det finns konkurrerande teorier om hur synen på Gud och 

protestantismen kan påverka utvecklingen av korruption som går i motsatt riktning till 

Webers applicerade teorier. Levine (2005) argumenterar hur protestantismens 

individualiserade relation till Gud skapar en diskurs för avreglering av marknaden och 

införandet av en liberalekonomisk syn på samhället. Dessa argument lutar sig mot 

Adam Smiths osynliga hand och den protestantiska gudens belönande av gudfruktiga 

individer. För om Gud berikar de som Gud ansåg förtjänande så måste per 
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nödvändighet alla statliga och samhälleliga försök att inkräkta på en av Guds utvalda 

vara en attack mot Gud. Detta skapade incitament och argument för en Laissez-faire-

inställning till ekonomiska principer vilket i förlängningen ledde till vad vi idag förstår 

som korruption (ibid.). Vidare så kan det argumenteras att om ekonomisk framgång är 

en belöning från Gud för ditt beteende så legitimeras inkomst och framgång oavsett 

tillvägagångsätt. För om Gud inte tolererade vad vi förstår som korruption så hade Gud 

inte tillåtit det att resultera i ekonomisk vinning för individen. Dock så räcker det inte 

med en individualistisk strävan efter pengar. Om ett samhälle ska utveckla omfattande 

korruption så krävs även en kritisk distansering från det allmänt goda och accepterade 

normer (Levine 2005:724).  

Weber teorier är som sagt inte heller helt okontroversiella. Som tidigare 

presenterats så är dem starkt kritiserade av flera akademiker och många av de studier 

som prövar dessa teorier innehåller systematiska mätfel (McDermott 2002:38). En tredje 

kritik till de påstådda sambanden mellan protestantism och korruption är en 

applicering av Sloane, Baillargeon och Premack (2012) som konstaterar att redan vid 20 

månaders ålder så har en individ en intuitiv känsla för rätt och fel. Även Rothstein och 

Eek (2006:36–37) påpekar att människan har en inneboende inställning mot korruption 

och oärlighet. Haidt (2007) drar liknande slutsatser med ett argument om att samarbete 

och tillit är avgörande för framgång. Persson, Rothstein och Teorell (2013) konstaterar 

likaså att nära alla människor, oavsett om de bor i ett korrupt land eller ej, ser 

korruption som något icke önskvärt och dåligt. Mot bakgrund av allt detta så borde det 

inte finnas korruption i världen, så varför gör det det? En förklaring kan vara att moral 

inte alltid är svart eller vit. En handling kan vara rätt för en part men samtidigt fel för 

en annan. Vad som är rätt och fel kan som sagt även variera mellan kulturer (Pani 2016). 

Vart slutar det allmänna och vart börjar det privata? Vad är en vänskaplig gåva och vad 

är en muta? Detta är inte alltid självklart, men kultur och religion verkar vara betydande 

för dessa gränsdragningar (Gupta 1995; Haller & Shore 2005; Nuijten & Anders 2007; 

Polese 2008). Mot bakgrund av den omfattande mängden forskning som tyder på att 

alla människor, oavsett religion, ser korruption som något icke önskvärt så är det 

besynnerligt att endast en av de stora världsreligionerna uppvisar detta samband. 

Varför är protestantismen den enda religionen som verkar sänka korruptionsnivån 
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medan alla andra verkar höja den? Budskap om ärlighet, moral och fördömandet av 

egoism och ondska är inte unikt för protestantismen, det återfinns i princip alla 

religioner (Gouda & Park 2015:201–202).  

De presenterade teorierna är minst sagt kritiserade och vissa motsägelsefulla: det 

saknas helt enkelt kunskap om varför protestantismen uppvisar denna avvikelse.  

 

3.1.3 Att mäta protestantism och religiös tillhörighet 

Men vad avses när vi säger protestant? Alla som klarat sig så här långt i denna 

studie har säkerligen en uppfattning eller föreställning, men som vi kommer visa under 

denna rubrik så är det inte alltid så enkelt. Till vår hjälp kommer vi utgå ifrån 

Hillerbrands (2006:410–411) beskrivning och problematisering av begreppet. Dels så 

har vi protestantismen, med det finns även ett stort antal variationer av protestantism 

under andra namn. Hillerbrand (2011) listar exempel på elva olika religioner som kan 

rymmas inom definitionen av protestantism och denna siffra varierar kraftfullt 

beroende på vem som svarar på frågan. Detta är givetvis en utmaning när en vill 

studera relationen mellan protestantism och korruption (eller för den delen något annat 

samhällsfenomen), för vilka som kategoriseras som protestanter och vilka som 

kategoriseras som icke-protestanter kan givetvis påverka resultatet.  

Att mäta religiös tillhörighet är utmanande då flera nationer i världen inte samlar 

in den typen av officiell statistik. Detta presenterar givetvis utmaningar för akademin 

som söker undersöka religion och dess effekt på samhället eller individer. För att lösa 

denna utmaning så utgår många ifrån databaser över religiös identitet ifrån religioners 

egna rapporterade siffror. Det är enkelt att se hur detta kan resultera i en bias att 

överskatta antalet religiösa inom ett land. Inom protestantismen så utgår många 

officiella listor ifrån andelen döpta medborgare. Detta är fallet ibland annat Sverige och 

Finland där alla som döpts räknas som protestanter och menas ligga på omkring 80 % 

av medborgarna. Detta betyder inte att alla dessa människor har en meningsfull relation 

till religionen, eller för den delen ens är religiösa (Hillerbrand 2006:410). Eftersom 

många av de studier som studerar relationen mellan protestantism och korruption 

utgår från aggregerad landdata eller helt enkelt nationella rubriceringar av religiös 

tillhörighet så finns det anledning att utmana de påstådda religiösa kopplingarna.  
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3.1.4 Religionens intensitet hos individen 

Det finns alltså inte en helt enkel väg att gå om en ämnar kategorisera religion och 

detta förenklas inte om en expanderar definitionen ytterligare en dimension. Att påstå 

att samtliga individer som tillhör en specifik religion tänker på samma sätt och håller 

samma värderingar och normer i en liknande grad. Givetvis finns det variationer av 

mänskliga värderingar och normer och religionen är inget undantag. En människa kan 

vara mer eller mindre religiös i den bemärkelsen att religion kan vara mer eller mindre 

viktig för individen, både sett till etik och moral men även religiösa övertygelser såväl 

som praktiker.  

Religiös intensitet har påvisats vara en relevant prediktor för att förklara variationer 

av moraliskt beteende (Mazar et al. 2008; Randolph-Seng & Nielsen 2007; Shariff & 

Norenzayan 2007; Zakaria 2018). Guiso, Sapienza och Zingales (2003) visade bland 

annat att individer med hög religiositet har en normativt ”bättre” ekonomisk attityd, 

men tenderar att vara mer rasistiska och ha en sämre syn på jämlikhet. Här framhävs 

kristendomen som den religion med ”bäst” ekonomisk attityd, vilket vi kopplar till 

tidigare resonemang om den liberalekonomiska protestantismen.  

 Det ska dock noteras att dessa samband är kritiserade av andra forskare som inte 

kunde finna ett samband mellan religiositet och moral (Smith, Wheeler & Diener 1975). 

Givet att korruption sker när moralen brister så borde intensiteten av religiositeten hos 

en protestant vara relevant för att förklara variationen av tolerans för korruption, ett 

antagande som delvis stärks av Zakaria (2018) och Norris och Inglehart (2004).  

3.2 Korruption 

Inom akademin så brukar två former av korruption särskiljas; Omfattande 

korruption (grand corruption) och begränsad korruption (petty corruption). Omfattande 

korruption är – som namnet antyder – när korruption har en inverkan på makronivå. 

Detta kan bland annat ta formen av mutor av statsöverhuvuden, privilegierad 

behandling av inflytelserika aktörer för stora upphandlingar eller avtal eller 

konstitutionella förändringar för att legalisera korruption.  

Mindre omfattande korruption kallas för petty corruption eller korruption å 

mikronivå. Detta kan handla om mutor till poliser eller kanske framför allt mutor till 

tjänstepersoner för fördelaktiga eller snabbare beslut i ärenden (jämför Zakaria 2018:71–
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72). En stor del av litteraturen utgår ifrån upplevd korruption – en definition som inte 

nödvändigtvis separerar på dessa dimensioner av korruption. Att forska kring 

korruption är av sin natur utmanande av flera anledningar. Dels så finns det ingen 

universell definition av vad som klassificeras som korruption och dels så saknas starka 

incitament för korrupta att rapportera in dessa aktioner. För att exemplifiera, att betala 

en avgift till en myndighetsutövare för att denne ska hantera ditt ärende kan ses som 

oacceptabelt i ett land samtidigt som det ses lika naturligt som att betala en hantverkare 

i ett annat. Vidare så beror definitionen och synen på korruption på hur samhället ser 

på och accepterar regler och regelöverträdelser (Maingot 1994; Melgar, Rossi & Smith 

2010; Moreno 2002).  

Problematiken växer när en korrupt ledning skriver om reglerna: kan en laglig 

handling per definition vara korruption eller är det då enbart en omoralisk handling? 

Utmaningarna att mäta korruption är en hård nöt att knäcka och trots att filosofer 

och akademiker spenderat tusentals år åt att studera korruption (Miller 2018) så var det 

inte förren bland annat Transparency International och World Bank började samla in 

data mellan länder som baseras på upplevelser av korruption som forskningen tog fart 

(He 2016:271). Från dess entré inom akademin på 1990-talet så har en stor del av den 

jämförande korruptionsforskningen utgått från dessa mått. Samtidigt så upprättades 

andra omfattande och tillgängliga databaser som mäter ett stort antal faktorer inom ett 

flertal länder. Detta möjliggjorde teoriprövningar och data-mining på ett sätt som 

tidigare inte var möjligt, något som säkerligen bidrog till korruptionsforskningens 

dominans inom akademin. Med åren så expanderades listan på inkluderade länder 

inom de dominerande indexen för uppfattad korruption samtidigt som tidsseriedata 

naturligt möjliggjordes.  

Men varför finns det variation av korruption i världen? Som tidigare nämnts verkar 

det finnas universellt motstånd till korruption. Persson, Rothstein och Teorell (2013) 

visade att människor fördömer korruption även (eller kanske framför allt) i länder där 

korruption redan är utbredd. Eftersom korruption per definition är en social 

konstruktion och inte av naturen given så måste det finnas något annat som förklarar 

dess uppkomst och variation. Här har religionens moralformande egenskap namngetts 
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som en förklarande faktor (Zakaria 2018:72), men som tidigare noterats är det enbart 

protestantismen som har en mätbar sänkande effekt på korruptionsnivån.  

 

3.2.1 Att mäta det ingen vill prata om 

Det vanligaste sättet att mäta korruption är med Transperancy Internationals 

Corruption Perception Index (Lambsdorff 2004) som sammanställer enkätdata från 

flera olika källor och täcker och rangordnar ca 180 länder. Precis som namnet antyder 

så mäter Corruption Perception Index (CPI) den uppfattade korruptionsnivån i ett land, 

baserat på ett antal indikatorer. Dess bredd, tillgänglighet och tidsserier har gjort CPI 

till den mest använda indikatorn för att mäta korruption (Sánchez & Goda 2017:682). 

CPI är dock inte ett helt oproblematiskt verktyg att använda, dels på grund av 

mätningsbias men såväl som problematiken kring uppfattad korruption. Trots att det 

finns flera studier som kartlägger denna metodologis svagheter (se exempelvis He 2016; 

Abramo 2008; Andersson & Heywood 2009; Olken 2009; Razafindrakoto & Roubaud 

2010 samt Thomas 2010) så har CPI och liknande databaser dominerat 

korruptionsforskningen, troligtvis på grund av dess tillgänglighet, bredd och 

jämförbarhet. Om upplevsbaserad korruptionsdata är missvisande så resulterar detta i 

en systematisk felrepresentation vilket resulterar i missvisande slutsatser. Detta 

problem stärks ytterligare av det faktum att en så stor del av korruptionsforskningen 

endera utgår från denna data eller använder studier som baseras på denna typ av data 

som referenspunkt för att motivera teori och förstå resultat. Forskning kring korruption 

och protestantism är här inget undantag, då omfattande forskning inom området utgått 

från Treisman (2000) och La Porta m.fl (1999), båda vilka utgår från aggregerad upplevd 

korruption, något som kommer utvecklas i en senare del.  

 

3.2.2 Individuell tolerans för korruption 

Att utgå från upplevd korruption må ha sina utmaningar, men tack vare sin 

tillgänglighet, bredd och tidsserier så är det ändock ett dominerande verktyg inom 

korruptionsforskningen. Upplevd korruption är dock inte ett lämpligt mått för att mäta 

korruption för denna studie, då vi ämnar undersöka om och hur protestantismen 

påverkar korruption så måste vi således kunna kartlägga individens relation till 
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korruption. Vidare så är det individen som är i fokus i denna studie: En person kan för 

all del uppfatta sin omgivning som högst korrupt utan att för den delen själv delta i 

dessa omoraliska praktiker. För att kunna kartlägga (och således mäta) hur 

protestantismen kan påverka individens moral på ett sätt som hämmar korruption på 

makro-nivå så måste vi kunna mäta hur individen ser på korruption moraliskt.  

Som tidigare problematiserats så är korruption problematiskt att mäta på 

individnivå, då individen har goda incitament för att dölja sina korrupta verksamheter. 

Till följd av detta har akademin varit tvungen att finna nya sätt att kartlägga individens 

benägenhet till korruption. Ett sådant sätt är att ställa frågor kring tolerans för 

korruption.  

Tanken bakom ”tolerans-begreppet” är enkelt: en person vars värderingar och 

moral i högre grad tillåter korruption borde även ha en högre tolerans för korruption. 

Denna tes har ett flertal forskare utgått ifrån när dessa designar sina studier som rör 

individer och korruption på grund av dess styrkor.  

Tolerans för korruption har använts inom en rad olika forskningsdesigner för att 

studera effekten på korruption hos individen. I en experimentstudie i Kenya (Waithima 

2012) så utsattes deltagarna för ett antal teoretiska fall av korruption inom byråkrati. 

Genom en kombination av mutor och beslutsordningar så fick varje deltagare göra 

avvägningen om de skulle anmäla den korrupte och riskera bli av med de fördelarna 

korruptionen innebar eller själva involvera sig i den korrupta transaktionen för ett mer 

gynnsamt utfall för individen. Waithimas (2012) studie konstaterade att protestanter i 

en lägre utsträckning än främst katoliker såväl gav mutor som tog emot mutor.  

Andra studier som studerar den individuella relationen till korruption framhäver 

just toleransen som ett lämpligt verktyg. Genom att fråga individen i vilken 

utsträckning mutor, bidragsfusk och andra konkreta former av korrupt agerande kan 

rättfärdigas eller tolereras så undviker du bland annat anekdotisk rapportering och 

undviker att svaret påverkas av andra socioekonomiska faktorer. En individ som ser 

autokrati som en underordnad styrelseform har lättare att se autokratära länder som 

korrupta och vice versa (Zakaria 2018:72–74). Även risker kring respondentsbias 

undviks: om ett dominerande företag ombes utvärdera korruptionsnivån inom ett land 

där de fått fotfäste och dominans just på grund av korruption så kommer företagets 
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representanter inte nödvändigtvis att tala ärligt om sina upplevelser. Genom att 

inkludera ett stort antal respondenter från flera olika länder så kommer de eventuella 

extremerna att få ett allt mindre inflytande på resultatet.  

Många väl citerade studier utgår ifrån individens tolerans för korruption för att 

mäta olika biografier eller populationers syn på korruption. Dessa studier utgår ifrån 

”tolerans-dimensionen” för att kartlägga män och kvinnors relation till korruption 

(jämför Dollar et. al 2001; Goetz 2007; Swamy et. al 2001) och fann att kvinnor i en lägre 

utsträckning än män tolererade korruption samt att andelen kvinnor i styrande 

positioner korrelerade med korruptionsnivån inom nationen. Även om dessa studier 

har fått sig en teoretisk känga (se exempelvis Sung 2003) så kvarstår det metodologiska 

och teoretiska tillvägagångssättet.  

3.3 Kritik till korruptionsforskningen 
Det är viktigt att upprepa och betona att tolerans för korruption på mikronivå inte 

nödvändigtvis behöver korrelera med faktisk korruption på makronivå. En icke-

korrupt individ kan för all del befinna sig i ett korrupt samhälle. Vidare, för att återgå 

till John Rawls exempel ovan, så kan en individ som inte alls tolererar korruption själv 

begå korrupta handlingar. Endera för att inte ”falla efter” och förlora fördelarna 

associerade med korruption eller för att denne inte litar på att andra upphör vara 

korrupta.  

Denna studie syftar inte till att förklara variationen av korruption utan att mäta 

effekten av protestantism på individens syn på korruption och därav är inte detta ett 

problem. Tidigare studier har dock behövt förhålla sig till detta. De teoripopulariserade 

studierna av Treisman (2000) och La Porta m.fl (1999) kringgår denna problematik 

genom att utgå från nationella data. De prövar alltså procentandelen protestanter och 

korruptionsnivån inom varje land för att nå sina resultat. Som konsekvens så är deras 

observationer inte individer utan länder och antalet observationer blir således antalet 

inkluderade länder i deras studier. Vi kan förlåta detta vägval med hänvisning till att 

tillgängligheten av individdata var begränsad när de publicerade sina studier, men vi 

måste dock konstatera att denna typ av metoddesign bär med sig teoretiska och 

praktiska konsekvenser för studiens slutsatser och generaliserbarhet.  
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Det ekologiska felet (the ecological fallacy) är det misstag som begås när en antar att 

ett samband som uppmätts på makronivå även gäller på mikronivå. Ett exempel på 

detta är rikedom mellan länder. Ett land med 1 % extremt rika och 99 % extremt fattiga 

kan uppvisa en högre genomsnittlig rikedom än ett annat land med färre rika och 

fattiga. Om en antar att alla medborgare i det första landet är rikare än i det andra så 

har ett ekologiskt fel begåtts. Flera studier om korruption och religion, däribland de 

teoriskapande studierna av Treisman (2000) och La Porta m.fl (1999) utgår ifrån 

aggregerade landdata både för uppmätningen av korruptionsnivå och andel 

protestanter. Men precis som exemplet ovan så kan samma felaktiga samband uppvisas 

här: 1 % extremt korrupta kan oproportionerligt höja den ”genomsnittliga” 

korruptionsnivån inom en nation. 

En vidare diskussion för oss till relationen mellan kausalitet och korrelation. Ett känt 

exempel är den starka korrelationen mellan sålda glassar och drunkningsolyckor. Leder 

drunkningsolyckor till mer sålda glassar eller leder glassar till drunkningsolyckor? I 

detta exempel så blir svaret kanske mer uppenbart: inget av dem, båda förklaras av 

varmt väder.  

Hur relaterar detta till korruption och protestantism? De studier som populariserade 

dessa samband utgick från aggregerade landdata för sina statistiska underökningar och 

faller därmed risk att finna falska eller spuriösa samband. Beets (2007:80) summerade 

den metodologiska problematiken kring kategoriseringen av länder efter religion med 

följande exempel. Omkring hälften av de då inkluderade länderna i Corruption 

Perception Index är kristna och visar alla normativt goda värden för korruption, 

ekonomi och religionsfrihet, medan en minoritet av de inkluderade länderna är 

muslimska länder som bemärks av normativt sämre värden för korruption, ekonomi 

och religionsfrihet. Om en direkt jämför dessa nationer utifrån kategoriseringen av 

religion så riskeras skensamband.  
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4 Teoretiskt ramverk och hypoteser 

Under denna rubrik kommer vi utveckla, kategorisera samt strukturera den 

tidigare forskningen för att identifiera hur vi bäst svarar på studiens syfte. Vi kommer 

utforma hypoteserna med syfte att pröva om och hur protestantismen påverkar 

individens tolerans för korruption. Detta kapitel kommer vara strukturerat efter 

studiens hypoteser. 

4.1 Hypotes 1 

Protestanter har en lägre tolerans för korruption än individer med annan 

religionstillhörighet. 

Denna hypotes prövar grundantagandet för denna studie och baseras på de 

sambanden som presenterats av Treisman (2000) och La Porta m.fl (1999), de två 

studierna som populariserade denna teori. Denna hypotes ämnar inte pröva någon 

underliggande förklarande faktor utan enbart teorins applicerbarhet och validitet. 

Givet att protestantismen resulterar i en allmän samhällsnorm som har en nationellt 

hämmande effekt på korruption så borde vi finna detta samband hos protestantiska 

individer. Vi kommer alltså i denna hypotes att pröva om de individer som kallar sig 

protestant har en lägre tolerans för korruption än de individer som tillhör någon annan 

religion. Vi kommer med andra ord inte inkludera de personer som inte menar sig 

tillhöra någon religion alls, då dessa kommer prövas separat i nästa hypotes.  

Resultatet av denna hypotesprövning kommer dels tala för huruvida protestantism 

och individens relation till korruption samverkar. Vi kommer även kunna ställa 

resultatet i relation till tidigare forskning som studerat relationen mellan protestantism 

och korruptionsnivå på landnivå. Detta kommer tillåta oss att tala bildat om det är 

protestantiska länder eller protestantiska individer som ger en lägre korruptionsnivå.  

4.2 Hypotes 2 
För att pröva och stärka de uppmätta sambanden, dels i denna studie, men även i 

relation till tidigare utförda studier, så måste vi kontrollera för systematiska och 

teoretiska misstag. Ett sådant misstag är antagandet att alla individer kan kategoriseras 

till en religion. Detta endera genom att rubricera en nation till en religion eller genom 

att utgå ifrån andelen medborgare tillhörande den största religionen inom nationen. 
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Båda dessa metoder missar helt två faktorer: Först och främst det ekologiska felet – bara 

för att en andel av befolkningen är protestanter så betyder det inte att det är denna 

andel som resulterar i den låga korruptionen. Vidare, som Hillerbrand (2006:410–411) 

betonar, så kan antalet protestanter skilja sig kraftfullt beroende på om en frågar 

individen eller om en frågar den protestantiska kyrkan. För att undvika bias så kommer 

vi som tidigare diskutera att enbart utgå från hur individen själv ser sig.  

Norris & Inglehart (2004) och Rothstein (2011) noterar alla tre att väl fungerade icke-

korrupta länder många gånger delar egenskapen att religionen har en försumbar roll. 

Om religionens läror om altruism och medmänsklighet gav faktiska utfall på 

omfördelning, stöd och välfärd, varför finner vi dessa normativt efterfrågade effekter i 

samhällen utan religiös delaktighet i det publika? Inom ramen för denna studie så 

konstaterar vi att flera av de länderna som har avvikande låga nivåer av korruption 

(Sverige, Tyskland, England, Nya Zealand med mera, (Rothstein & Uslaner 2005;42) 

historiskt kategoriserats som protestantiska, men idag inte nödvändigtvis har en 

betydande relation med religioner (Hillerbrand 2006:410–411). Sambandet mellan 

protestantism och korruption kan alltså var incidentellt och spuriöst.  

Om protestantism lär ut en protestantisk etik som resulterar i en moral som 

motverkar korruption så borde det därav finnas en mätbar skillnad mellan protestanter 

och icke-protestanters syn på korruption. För att kontrollera att det är protestantismen 

som ”sänker” korruptionen och inte alla andra religioner som ”höjer” korruptionen så 

krävs det en kontrollgrupp. Vi kommer använda oss av de individer som inte tillskriver 

sig någon religion. Denna gruppering kan användas som en kontrollgrupp som kan 

stärka validiteten och reliabiliteten av studien samtidigt som vi kontrollerar för 

huruvida det är den protestantiska läran eller den protestantiska traditionen som gett 

upphov till Treisman (2000) och La Porta m.fl (1999) resultat. 

Hypotes 2 blir således: Protestantiska individer har en lägre tolerans för korruption än 

individer som inte tillhör en religion. 

Denna hypotes låter oss pröva dels huruvida det är historiskt protestantiska länder 

(det vill säga den protestantiska traditionen) som är mindre korrupta eller om det är 

protestantismen som sådan (den protestantiska etiken). Vidare så kompletterar detta 



Olof Bäckman 
Magisteruppsats i statsvetenskap, VT19 

18 

 

hypotes 1 och därav förstå huruvida den protestantiska läran har en mikroeffekt på 

tolerans för korruption. 

4.3 Hypotes 3 
Hypotes 3 avser pröva huruvida det är den protestantiska etiken och läran som 

genererat ett ”ärligare” samhälle. Denna hypotes tar även den avstamp ifrån Treisman 

(2000) studie som utgår från Webers (1978) protestantiska etik för att förklara varför 

protestantiska länder tenderar att ha en lägre nivå av korruption. De menar bland annat 

att den protestantiska läran skapade en normbas, eller etik, och värderingar som 

uppmanade en självövervakande ärlighet hos individen. Protestantismen har ett stort 

fokus på individen och individens relation till gud. Det var alltså inte via en kyrka eller 

präst som själen frälstes, utan genom vardagliga handlingar och agerande. Denna 

individualism menades resultera i en minskad risk för nepotism och andra former av 

korruption vilket över några hundra år även började ge känningar inom många andra 

områden i samhället.  

Treisman (2000) och La Porta m.fl (1999) menade alltså att protestantismen 

introducerar en etik och moral där en av dess effekter är en lägre korruption. Scheepers 

och Van Der Silk (1998) menar att behandla alla medlemmar i en religion som en aktör 

med en norm är kontraproduktivt. Precis som det ekologiska felet inom det 

metodologiska fältet så är det även relevant inom det teoretiska fältet. Alla människor 

är unika och har olika förutsättningar. Gouda och Park (2015) riktar en liknande kritik 

och menar att enbart tillhörigheten till en viss religion inte betyder lojalitet till dess läror 

eller värderingar och att anta det kan resultera i felaktiga slutsatser när en studerar 

relation mellan religion och andra socioekonomiska faktorer.  

Vi har alltså teoretisk anledning att tro att protestantismens effekt på korruption inte 

är konstant, utan kan varierar från individ till individ. Vidare så har vi teoretisk 

anledning att förvänta oss att det krävs en protestantisk ”exponering” för att dessa läror 

ska få effekt. Detta kan endera bero på variationen av protestantisk exponering, det vill 

säga hur ofta en individ utsätts för protestantiska värderingar, eller en inneboende 

övervakande effekt till följd av en övervakande och dömande personlig gud. Alldeles 

oavsett så kan vi förvänta oss att intensiteten av religiositeten hos individen kan vara 

av betydelse för att förklara relationen mellan protestantism och tolerans för 



Olof Bäckman 
Magisteruppsats i statsvetenskap, VT19 

19 

 

korruption. Ju mer religiös en individ är och ju högre kontakt med protestantismen en 

individ har så borde denne således ha en lägre tolerans för korruption.  

Hypotes 3 blir således: En protestant med hög nivå av religiositet har en lägre tolerans för 

korruption än en protestant med lägre nivå av religiositet.  

Vi kommer alltså denna gång enbart att studera relationen mellan protestanter och 

deras religiösa övertygelse och därmed inte studera hur variationen av religiositet 

påverkar andra religionstillhörigheter.  Genom att jämföra resultatet mellan denna 

hypotes och de tidigare två så kan vi även identifiera om det är den protestantiska tron 

eller den protestantiska traditionen som förklarar variationen av individens tolerans för 

korruption.  
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5 Metod 

5.1 Multipel flernivåregressionsanalys 

Denna studie kommer utgå från Multipla flernivåregressionsanalyser (MFR) för att 

besvara våra hypoteser och studiens syfte. En MFR är ett statistiskt verktyg som kan 

analysera effekten av en variabel inte bara på en aggregerad nivå, utan tar även hänsyn 

till effekten av kluster, nivåer och frånvarande data. Vidare så tillåter en MFR oss att 

inte anta en homogen regressionslutning, vi kan helt ignorera det beroende felet (εi) och 

vi behöver inte heller oroa oss för att avsaknad data resulterar i en skevhet i samma 

utsträckning som en OLS (Field 2018:940–941).  

För att förstå vad en MFR är så är det lämpligt att utgå från en vanlig OLS 

regressionsanalys som jämförelse. En regressionsanalys utgår från den räta linjens 

ekvation, det vill säga, vad är lutningen på variabeln, vart skär linjen interceptet och 

vad är residualen. Denna metod är ett av de vanligaste och mest använda metoderna 

inom kvantitativa studier inom statsvetenskapen (Esaiasson et. al 2012:381). Den stora 

styrkan med MRA är dess förmåga att hantera flera oberoende variabler samtidigt 

(Esaiasson et. al 2012:382; Djurfeldt & Barmark 2009:105–106) samt att via olika 

modeller så kan effekten hos enskilda variabler beräknas med hög säkerhet.  

Men det finns påtagliga svagheter med en OLS. Den tar inget hänseende för 

variation mellan länder utan arbetar endast med totala genomsnitt. Detta betyder att 

länder med flera respondenter kommer få ett större genomslag än länder med färre 

länder.  

 

5.1.1 Flernivåanalys 

En Flernivåanalys åter oss adressera de ovan nämnda tillkortakommandena med 

en OLS samt öka kraften och precisionen av analysen. Vad är en flernivåanalys (kärt 

barn har många namn. En flernivåanalys är även känd som bland annat Random 

coefficient model, linear mixed model, multilevel model, hierarchical linear model)? En 

flernivåanalys är ett statistiskt verktyg som låter oss kalkylera hur olika oberoende 

variabler påverkar en beroende variabel och samtidigt kontrollera för skillnad mellan 

kluster, olika nivåer, bortfall samt populationens generaliserbarhet samtidigt. Vi kan 
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även definiera våra variabler som fixerade (fixed) eller slumpade (random) intercept och 

koefficient, det vill säga att vi kan själva kategorisera huruvida vi har teoretisk 

anledning att tro att interceptet och/eller koefficienten är konstant mellan kluster eller 

tillåts variera (Peugh 2010; Field 2018:943–947). Om detta hade ignorerats så riskerar vi 

såväl typ1-fel samt typ2-fel.  

Vi kan alltså konstatera att det är en flernivåregressionsanalys vi vill göra. Vi vill 

även kunna kontrollera hur dessa modeller påverkas av introduktionen av andra 

variabler, så som kontrollvariabler, för att stärka de uppmätta sambandens relevans för 

att förklara variationen av tolerans för korruption. Vi kommer alltså göra en multipel 

flernivåregressionsanalys. 

Formeln för en flernivåregression liknar en vanlig OLS, det vill säga 𝛾𝑖 = 𝛽0 +

𝛽1𝑋1𝑖 + 𝜀𝑖 , där 𝛽0  är interceptet av regressionslinjen och 𝛽1𝑋1𝑖  är lutningen på β-

koefficienten, det vill säga vilken linjär effekt den oberoende variabeln har på den 

beroende variabeln och 𝜀𝑖  är residualen, eller felmängden. I en flernivåanalys med 

slumpad intercept och effekt så blir motsvarande formel 𝛾𝑖𝑗 = 𝛽0𝑗 + 𝛽1𝑗𝑋𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑗  där 

𝛽0𝑗 = 𝛽0 + 𝑢0𝑗 och 𝛽1𝑗 = 𝛽1 + 𝑢1𝑗. Den är med andra ord väldigt lik i sitt utförande och 

resultat som en OLS, med skillnad varje lans intercept och β-koefficient kommer 

kalkyleras för sig och viktas mellan kluster. På detta vis så riskerar vi inte bias till följd 

av länders varierande antal respondenter. Resultatet av våra multipla 

flernivåregressioner kommer presenteras i tabellform samt text med målsättning att 

läsaren ska förstå resultatet med endera text eller tabell. 

Vi förväntar oss inte att β-koefficienten kommer vara av betydande storlek. La Porta 

m.fl (1999:251) visar att protestantismen har en effekt på ca 0,004 och Treisman 

(2000:417) ca 0,003 när de utgick ifrån aggregerad landdata. Det är med andra ord en 

relativt liten men signifikant effekt. Det avgörande är β-koefficientenens är signifikant 

och vilken riktning den har, alltså om religionstillhörighet ökar eller sänker 

korruptionsnivån. I denna studie så förväntar vi oss därmed att få jämförbara storlekar 

på våra β-koefficienter, att de är signifikanta och vi kommer primärt att se efter om β-

koefficienten är positiv eller negativ.  

För att säkerställa robustheten av denna riktning kommer vi även lägga stort fokus 

på den oberoende variabelns konfidensintervall. Ett konfidensintervall beskrivs med 
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två värden – ett övre och ett undre spann där vi med 95 % säkerhet kan vi påstå att den 

sanna effekten ligger. Om ett av dessa två värden är negativ och den andra är positiv 

så kan vi därav inte vara statistiskt säkra på att effekten är positiv eller negativ. 

För att undvika typ-2 fel så kommer vi ställa höga krav på våra modeller. Vi kommer 

enbart bekräfta en hypotes om motsvarande oberoende variabel uppvisar en signifikant 

förväntad effekt där alla värden i konfidensintervallen har den förväntade 

effektriktningen. Samtliga analyser kommer utföras i IBM SPSS. 

5.1.1.1 Random eller Fixed moddels? 

När en använder sig utav en flernivåanalys så finns det två avvägningar på hur 

modellen upprättas. De oberoende variablerna kan endera behandlas som en slumpad 

(random) eller en fixerad (fixed) effekt och beroende på vilken en väljer så varierar den 

matematiska kalkylen vilket såklart kan påverka resultatet av studien. För att hjälpa en 

välja vilken av dessa två som ska användas så finns det lyckligtvis rekommendationer. 

Tyvärr så finns det väldigt många rekommendationer och dessa är inte alltid 

konsekventa (Gelman & Hill 2007:20, 245). Denna studie kommer utgå från de slutsatser 

och terminologier som presenteras av Clark och Linzer (2014) för avvägningar gällande 

fixerade och slumpade modeller och Field (2018) för det metodologiska 

tillvägagångssättet och teoretiska antaganden. 

Vad slumpad (random) effekt i praktiken betyder är att interceptet (värdet på Y-axeln 

när X-variabeln är 0) och/eller lutningen på koefficientlinjen (den oberoende variabelns 

effekt på den beroende variabeln) tillåts variera mellan olika kluster (ett kluster är en 

subgruppering inom den totala populationen. I denna studie är varje land ett eget 

kluster). Vi gör det av olika kontextuella anledningar. Antingen har vi teoretisk 

anledning att tro att effekten eller medelvärdet varierar mellan kluster eller för att vi 

inte fullt ut litar på att datan är jämlikt representativ för varje kluster. I denna studie så 

utgår vi från att effekten av protestantism är kontextuell och därmed inte konstant. 

Vidare utgår vi från att nationella effekter påverkar korruptionsnivån.  

 När en kategoriserar en variabel som slumpad (random) så beräknas även ett 

konfidensintervall, det vill säga mellan vilka värden vi med statistisk säkerhet vi kan 

påstå att det ”sanna” interceptet och koefficienten befinner sig. Denna studie kommer 

använda 95 % säkerhet för konfidensintervallen för våra slumpade (randomized) 
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koefficienter och intercept. Vi kommer även konsekvent att använda slumpade 

(random) intercept såväl som koefficient för våra slumpade variabler, vilket är standard 

om det inte föreligger särskilda skäl (Field 2018:942–945). Fördelen med en slumpad 

(random) modell är att vi undviker mätningsbias (vilket kommer diskuteras i 

nästkommande stycke) och att vi tillåter modellen att kalkylera statistiska intercept och 

koefficienter med en bredare diskretion i relation till klusters socioekonomiska 

kontexter. En slumpad variabel är även resistent mot autokorrelation i en högre 

utsträckning än en fixerad variabel vilket är relevant för denna studie, då vi har 

teoretisk anledning att förvänta oss korrelationer mellan olika oberoende variabler 

såväl som de beroende variablerna1.  

En fixerad (fixed) variabel är en variabel vars intercept och koefficient inte tillåts 

variera och blir viktade utifrån kusternas relativa storlek. För vår studie betyder det att 

länder där fler respondenter har svarat på en enkätfråga kommer ha ett högre 

genomslag på interceptet och koefficienten än ett land där få respondenter har besvarat 

samma fråga (Field 2018:942–945). Detta är för vår studie inte något önskvärt för de 

primära oberoende variablerna av flera anledningar. Dels så kommer denna 

mätningsbias få befolkningstäta nationer så som Indien och Kina att drastiskt påverka 

koefficienten och interceptet för våra variabler men även så finns däri ett antagande att 

koefficienten och interceptet är globalt konstant oberoende våra klusters 

socioekonomiska kontexter. Ett grundantagande för denna studie är att det de facto finns 

en variation av tolerans för korruption mellan nationer samt att protestantismen 

påverkar denne så det finns således en teoretisk grund i att kategorisera våra oberoende 

variabler som slumpade (random) intercept och koefficient. Däremot så kommer våra 

kontrollvariabler att kategoriseras som fixerade. Detta då variabler så som 

utbildningsnivå och ålder är enkla och konkreta att mäta och har en empiriskt påvisad 

relevans för variation av korruption. Denna studie syftar inte primärt till att kartlägga 

eller pröva relevansen för våra kontrollvariabler. Vi kan därmed tillåta ett visst 

 
1 Denna avvägning har dock visat sig inte vara lika relevant som tidigare antagits, då det krävs extrema nivåer 

att autokorrelation för att påverka validiteten och reliabiliteten för såväl slumpade som fixerade modeller (Clark och 

Linzer 2014). 
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utrymme för mätningsbias för dessa variabler i utbyte mot mer solida och specificerade 

värden för våra oberoende variabler att samvariera med.  

För att summera: Denna studie kommer konsekvent att kategorisera såväl intercept 

och koefficient som slumpad eller fixerad. Vi kommer kategorisera alla oberoende 

variabler som slumpade och alla kontrollvariabler som fixerade. Vi gör detta för att 

kontrollera så att länder med avvikande hög nivå av protestantism eller korruption inte 

påverkar de uppmätta sambanden oproportionerligt. Vi kommer i utförandet och 

analysen av studien utgå från Fields (2018) terminologier, tillvägagångssätt och 

ramverk.  

5.1.1.2 Pröva signifikans mellan modeller 

För att kontrollera för modellernas statistiska signifikans så kommer primärt ett 

Wald-test genomföras genom att ställa z-värdet mot en tabell (Field 2018:962–963). Då 

ett Wald-test bör beaktas försiktigt så kommer i de fall då modellernas signifikans ligger 

nära gränsvärdet (på 95 %) även den mer avancerade metoden att användas, nämligen 

chi2. Detta kalkyleras genom differensen i Maximun likelihood (-2 log likelihood, -2LL) 

från den ena modellen till den andra samt differensen i frihetsgraderna och jämföra 

dessa mot en vanlig chi2-tabell. Resultatet kommer presenteras i analystabellerna. 

 

5.1.2 Robusthetstest via bootstrap  

För att kontrollera robustheten av våra analyser så kommer en bootstrap att 

genomföras med 100 urval (samples) (Field 2018:264–268; IBM 2017). En bootstrap är ett 

statistiskt verktyg för att kalkylera en jämnare fördelning inom populationen, med 

andra ord så låter det oss minska problematiken med antagandet att vår data borde vara 

normalfördelad, men av slumpen inte når normalfördelning. En bootstrap simulerar en 

normalfördelning genom att utgå från vår data som ett urval (IBM 2017).  

Detta ger oss ett antal nya indikatorer att analysera. Vi kommer dels få ett nytt 

konfidensintervall som med 95 % säkerhet berättar vart medelvärden befinner sig. Vi 

kommer alltså få två värden, ett övre och ett undre för våra variabler. Ju smalare detta 

spann är, desto säkrare kan vi vara på att vår data korrekt avspeglar den totala 

populationen, inte bara den population som ingår i vår data. Detta ökar både validiteten 

och reliabiliteten på vår studie: validiteten för vi kan göra mer korrekta antaganden 
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baserat på konfidensintervallen och reliabiliteten för att vi statistiskt omfamnar en 

större population än datan annars tillåter. Vidare presenterar vår analys två resultat, 

med och utan bootstrap. Om dessa uppvisar jämförbara resultat gällande β-

koefficienter, signifikans och konfidensintervallen så stärker det robustheten av 

analysen. Om dessa inte överensstämmer så måste vi utifrån våra teorier förklara 

variationen, återbesöka operationaliseringen eller förkasta hypotesen.  

För denna studie så kommer vi som sagt att enbart använda 100 urval (samples), 

vilket är mindre än de rekommenderade 1000 (Field 2018:266). Denna avvägning 

gjordes då analyserna tar mycket längre tid att kalkyleras ju fler urval som används. 

Mot bakgrund av antalet statistiska modeller som denna studie inkluderar samt det 

höga antalet respondenter så hade ett högre urval resulterat i en allt för tidskrävande 

kalkyl och inte nödvändigtvis stärkt resultatet. Den stora fördelen med en bootstrap är 

att en normalfördelning av fallen simuleras. Då vi redan har ett sådant högt antal 

respondenter så borde vi redan närma oss en normalfördelning. En bootstrap med ett 

lägre urval kan därför hjälpa brygga denna normalfördelningskurva. Konsekvensen av 

detta är att populationens generaliserbarhet inte når de mått som uppskattats och 

därmed kommer analysernas signifikansvärde att sjunka, men vi kommer å andra sidan 

att simulera en lägre del av vår analys vilket minskar effekten på studiens validitet. 

Med andra ord – vi kan förvänta oss att signifikanta samband kommer erhålla ett lägre 

signifikansvärde med bootstrap än utan bootstrap. Vi kommer ändock bibehålla det 

kritiska signifikansvärdet på 95 % vid våra analyser.  

 

5.1.3 Signifikansens signifikans vid large-N 

När en utför en multipel flernivåregressionsanalys så är det viktigt att ha tillgång 

till bred data från ett större antal kluster. Andy Fields (2018:950) rekommenderar ”the 

more data the better” och att antalet kluster inte understiger 20 med ett flertal 

observationer per kluster. Denna studie inkluderar 100 kluster (länder) med totalt 348 

532 respondenter så vi kan dra slutsatsen att såväl våra kluster som dess populationer 

väl möter de metodologiska kraven. Detta stärks ytterligare av vårt beslut att använda 

oss av bootstrap med 100 urval.  
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Det finns dock ett problem med dessa stora antal respondenter. Ju fler antal 

individer som inkluderas i en mätning, ju färre genomslag får de yttersta extremerna 

inom populationen. Ju fler respondenter som fördelas normalt ju mindre blir den 

statistiska risken att det är slumpen som förklarar det uppmätta sambandet. Vanligtvis 

inom statsvetenskapen så brukar en säga att om p-värdet (signifikansen) är över 0,05 så 

är risken för stor att det uppmätta sambandet beror på slumpen, men för denna studies 

stora dataunderlag så är det inte nödvändigt att detta räcker. Med andra ord, 

avsaknaden av ett signifikant samband är mer talande än närvaron av signifikanta 

samband.  

5.2 Data 

Denna studies modell och syfte förutsätter att data är insamlad på individnivå. 

Detta för att undvika det ekologiska felet samt pröva grundantagandet för denna studie 

– att protestanter har en lägre tolerans för korruption än icke-protestanter. För att göra 

detta så krävs individdata med god validitet och reliabilitet, som täcker in så många 

länder det går med representativa urval av dess medborgare. Vidare så måste 

materialet inkludera frågor som fångar in alla de dimensioner som studien kräver, både 

för de beroende variablerna och oberoende variablerna. Då vissa hypoteser ämnar 

fånga komplexa värderingar och tendenser så krävs även möjlighet för 

indexkonstruktion, det vill säga flera variabler (fortfarande på individnivå) som mäter 

flera dimensioner av samma sak.  

Detta ställer inga låga krav på materialet, vilket även är anledningen till att denna 

typ av studie har lyst med sin frånvaro inom akademin tills bara de senare decennierna. 

Det finns bara ett tillgängligt dataset som möter dessa krav och det är World Value 

Survey. 

 

5.2.1 World Value Survey 

World Value Survey (WVS 2019) är ett nätverk med forskare som studerar 

förändringen i värderingar och dess effekt på det sociala och politiken. WVS täcker nära 

100 länder och ca 90% av världens population med sina omkring 400 000 

enkätintervjuer. WVS (2019) täcker alla teoretiska aspekter för denna studie och många 
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av dem på mer än ett sätt. Vidare, då denna studie ämnar fånga sociala aspekter som är 

utmanande att mäta kvantitativt, så som intensiteten av religiositet eller toleransen för 

korruption, så krävs ett flexibelt, mångsidigt material som säkerställer studiens 

reliabilitet, utan även härstammar från så pass många länder att studiens 

forskningsfråga kan besvaras ur ett världsomfattande perspektiv. WVS erbjuder det 

största och mest omfattande materialet inom denna forskningskategori. 

Då vi ämnar inkludera så många kluster (länder) som möjligt i denna studie så 

krävs det även att vi har ett stort antal respondenter från varje land. Mot bakgrund av 

detta krav så kommer vi därför inkludera alla sex vågor av WVS. Detta betyder att vi 

inkluderar data från 1981 till 2014. Detta är lämpligt för denna studie då det ökar antalet 

observationer och således validiteten av studiens resultat. Detta betyder dock att 

skillnaden mellan de äldsta underökningarna och de senare är över 30 år gamla, vilket 

kan tyckas vara en lång tid. Detta är dock inte nödvändigtvis något utmanande eller 

negativt för vår studie då korruption såväl som moral och värderingar är väldigt 

tidsresistenta (Gokcekus 2006; Bergh & Bjørnskov 2011).  

 

5.2.2 Tolerans för korruption 

Denna studie ämnar som sagt att undersöka hur protestantismen påverkar 

individens syn på korruption och om det är denna syn som gett upphov till de 

uppmätta sambanden mellan protestantism i länder och nivån av korruption. För att 

mäta hur individer ser på korruption så kommer vi mäta individens tolerans för 

korruption, alltså i vilken utsträckning korruption är moraliskt försvarbart.  

Vi är med andra ord inte ute efter att kartlägga huruvida protestanter är mindre 

korrupta, utan deras uppfattning eller förhållning till sin miljö: en individ kan befinna 

sig i en korrupt miljö alldeles oavsett individens inställning eller deltagande i detta.  

Vidare så är korruption som sagt abstrakt och att ta en konkret ställning till något 

abstrakt är inte helt utan utmaningar.  

För att fånga detta så kommer denna studie att utgå ifrån två variabler som de 

beroende variablerna för att mäta och jämföra individens inställning till korruption. 

Dessa är hämtade ur World Value Survey och fångar individens tolerans för korruption 
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och korrupta praktiker. Variablerna är Kan man rättfärdiga att ta emot mutor i tjänst2 och 

respondenten kan svara mellan 0 (kan aldrig accepteras) och 10 (kan alltid accepteras). 

Den andra variabeln är Kan man rättfärdiga att erhålla statliga fördelar man inte har rätt till3  

med samma svarsalternativ som ovan. Höga värden antyder en högre tolerans för 

korruption hos individen, det vill säga att korruption kan tolereras och låga värden 

motsvarar att korruption inte kan tolereras. Dessa variabler har framgångsrikt använts 

för att fånga variation av tolerans för korruption på individnivå i ett antal studier (se 

exempelvis Lavena 2013; Zakaria 2018). 

Dessa variabler är dock inte helt oproblematiska att använda. Ett av kraven för en 

Multipel Flernivåregressionsanalys är att variablerna är normalfördelade. Detta är inte 

fallet med dessa två variabler då de lider av en vänster-skevhet. Omkring 65 % av 

respondenterna har avgett de lägsta svarsalternativen och enbart ett fåtal har angett det 

högsta. För att motverka detta problem så kommer kvadratroten av svaret att användas 

(Zakaria 2018:77–78). De lägsta värdena kommer alltså inte påverkas (roten ur 1 är 1), 

men höga värden kommer att sänkas exponentiellt. Effekten blir att svaren efter denna 

omvandling mer liknar en normalfördelning, vilket minimerar fördelningsproblemet. 

Efter denna omvandling så normaliseras variabeln så den varierar mellan 0 och 1 för att 

förenkla analysen av resultatet.  

 

5.2.3 Protestant 

Som vi tidigare har varit inne på så kommer vi ställas inför ett metodologiskt 

vägskäl när vi drar linjen för vem som anses protestant eller ej. Det finns ett stort antal 

religioner som kan kategoriseras som protestantisk så som Svenska Kyrkan och Amish. 

Hillerstrand (2006:411) noterar att vissa religioner som av andra rubriceras som 

protestanter själva se sig som något annat och att vad dessa olika religioner innebär i 

praktiken kan skilja sig kraftfullt. Vissa protestantiskt influerade religioner är så olik 

 

2 Respondenten uppvisas ett kort med texten Justifiable: Someone accepting a bribe in the course of their duties och 

erbjuds svarsalternativen 1 till 10, där 1 motsvarar Never justifiable och 10 motsvarar Always justifiable. 

3 Respondenten uppvisas ett kort med texten Justifiable: Claiming government benefits to which you are not entitled 

och erbjuds svarsalternativen 1 till 10, där 1 motsvarar Never justifiable och 10 motsvarar Always justifiable. 



Olof Bäckman 
Magisteruppsats i statsvetenskap, VT19 

29 

 

andra att det enda som förenar dem är dess avståndstagande från Påvens heliga 

mandat.  

Det är med andra för denna studie och inte helt enkelt att dra dessa linjer utan att 

även påverka resultatet. Om vi väljer att utgå från en kategorisk lista av protestantiska 

religioner så riskerar vi att införa systematiska mätningsfel i modellen. Å andra sidan 

så riskerar vi att exkludera protestantbesläktade religioner som har en stark inverkan 

på korruption. Om vi exkluderar en religion ur begreppet som har en avvikande låg 

tolerans för korruption så kommer den uppmätta effekten vara svagare än vad annars 

hade varit fallet. På samma sätt så riskerar vi att överdriva den uppmätta effekten om 

vi inkluderar en religion med en avvikande hög tolerans för korruption. 

Att rubricera och kategorisera religioner är ett helt eget vetenskapligt område och 

långt bortom ramarna för denna studie. Med tanke på de teoretiska för- och nackdelar 

med en expansiv definition av protestantism så kommer denna studie att enbart utgå 

från den snäva definitionen: Enbart de personer som säger att de är protestant kommer 

kategoriseras som protestant – alla andra religioner kommer kategoriseras som icke-

protestant.  

Denna avvägning stärker dock studiens syfte: för att pröva de dominerande teorier 

om protestantismens effekt på korruption så måste de vara applicerbara på den 

ursprungliga formen av protestantism. Vi måste dock vara medvetna om vad denna 

avvägning får för konsekvenser för studien. Då vi kommer koda ett antal protestantiska 

religioner (så som Svenska Kyrkan, Church of England etc.) som icke-protestantiska så 

kommer det att påverka resultatet. Om våra teorier stämmer (i korthet, att protestanter 

har en lägre tolerans för korruption än andra) så kommer detta sänka det uppmätta 

sambandet i resultatet, då ”icke-korrupta” protestanter sänker korruptionsnivån för 

icke-protestanterna. Vi kan alltså förvänta oss att de faktiska sambanden kan vara 

starkare eller svagare än vad studiens analyser visar, något som resultaten såklart måste 

förstås utifrån. Av denna studies svenska respondenter så ser 20,3 % sig som protestant, 

medan 53,2 % ser sig tillhörande Svenska Kyrkan. Sverige representerar dock ett 

extremfall i sammanhanget och utgör en låg andel av de totala antalet respondenter. I 

WVS har ca 9,9 % av de totala antalet respondenter angett att de är Protestanter, vilket 

kan jämföras med de ca 11,8 % protestanter som finns i världen enligt Pow Forum 
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(2012:17) som utgår från en expansiv definition av Protestantism. Dessa andelar är så 

pass jämförbara att resultatets validitet inte skadas i en omfattande mening.  

 

För att fånga den religiösa tillhörigheten så kommer frisvarsfrågan Religiös 

tillhörighet (Religious denomination) ur World Value Survey att användas. Denna fråga 

har alltså inga svarsalternativ, utan respondenten uppmanas att svara fritt vilken 

religion som denne identifierar sig vid alternativt om denne inte erkänner sig 

tillhörande en religion.  

I hypotes 1 så kommer denna variabel kodas som en dummyvariabel där svaret 

Protestant erhåller värdet 1 och alla andra religioner 0. De som svarat att de inte tillhör 

en religion kommer exkluderas ur variabeln. Totalt finns 32 809 individer som ser sig 

som protestanter, vilket utgör 9,9 % av den totala populationen i WVS.  

I hypotes 2 så kommer vi enbart inkludera de som endera ser sig som protestanter 

samt de som inte ser sig tillhörande någon religion. Där kommer denna variabel kodas 

så att ingen religionstillhörighet motsvarar 0 och protestant 1. Totalt inkluderas 58 498 

(17,6 %) respondenter som inte ser sig tillhörande någon religion utöver de 9,9 % som 

ser sig som protestant. I WVS så menar alltså 17,6 % att de inte tillhör en religion. Pew 

Forum (2012:24) rapporterar att 16 % inte identifierar sig till en religion, vilket stärker 

validiteten i studiens material. 

 

5.2.4 Religiositet 

Att mäta intensiteten av religiositet är inte helt enkelt, men det är något vi måste för 

att besvara hypotes 3. Att fråga hur religiös en person är en abstrakt fråga i sig och utan 

en tydlig genomgång med vad frågan avser så blir svaret högst beroende på 

respondentens tolkning av frågan. Denna fråga är inte heller något som ställs av World 

Value Survey. Däremot så ställer WVS ett stort antal frågor som avser mäta och 

kartlägga flera olika dimensioner av religiositet, vilket tillåter oss att konstruera ett 

index som mäter intensiteten av religiositeten hos individen. Denna studie kommer 

utgå ifrån Norris & Inglehart (2004) modell för att fånga intensiteten av religiositet på 

individnivå. Deras modell består utav tre dimensioner: Religiös delaktighet, religiösa 

värderingar och religiös tro och har alla visat sig vara relevanta för att förklara individuell 
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inställning till moraliska och socioekonomiska frågor (ibid. 33–80). Dessa dimensioner 

kommer mätas med hjälp av tre olika variabler ur WVS och sedan kombineras med ett 

adjektivt viktat index för att på så sätt kunna mäta individens religiositet.  

De tre variablerna är Hur ofta besöker du kyrkan, Hur viktig är religion för dig samt Hur 

viktig är Gud för dig. Dessa variablers svarsalternativ vändes så att ett lågt värde 

motsvarar låg religiositet samt normaliserades så att minimivärdet blev 0 och 

maximivärdet blev 1. 

Ett index är inte bara ett bra verktyg för att mäta något som är svårfångat, det 

minskar problematiken med att många av dessa frågor är ordinalskala och därmed inte 

optimala i statistiska analyser. Genom att slå ihop värdet på flera variabler och därmed 

kalkylera ett ”medelvärde” på religiösa dimensioner så liknar måttet en intervallskala 

och möter därmed de datakrav som studiens statistiska metod kräver.  

Konstruktionen av detta index följer Djurfeldt, Larssons & Stjärnhagens (2018:451–

457) beskrivning av tillvägagångsättet. För att bekräfta att de inkluderade variablerna 

var lämpliga för ett index så utfördes en Cronbach’s Alpha, som fick ett värde på 0,781. 

Detta är högre än det kritiska värdet 0,7 vilket sade oss att variablerna samvarierar i en 

hög nog utsträckning för att konstruera ett index. 

Men vi vill även säkerställa att alla tre variablerna är relevanta och att ingen av de 

inkluderade variablerna väger tyngre än de borde, alltså att ett värde för en variabel 

motsvarar samma nivå av religiositet hos de andra två variablerna. För att göra detta så 

utfördes en faktoranalys (Field 2018: 779–785). En faktoranalys ger oss ett 

komponentvärde för varje enskild variabel, till skillnad från en CA som ger oss ett värde 

för samtliga variabler. Detta värde berättar för oss hur betydande den individuella 

variabeln är för helheten av vårt tänkta index. Dessa värden varierade mellan ca 0,8 och 

ca 0,9 4 och genom att multiplicera dessa värden med den givna variabeln så balanseras, 

eller viktas, denne. Upprepar vi det för varje enskild variabel så får vi ett index där 

ingen enskild kompentent har ett tyngre genomslag än de andra, men samtidigt mäter 

det underliggande – religiositet. 

Indexet konstruerades alltså adjektivt enligt följande formel 

 

4 Komponentvärden: Hur ofta besöker du kyrkan = 0,773. Hur viktig är religion i ditt liv = 0,875. Hur viktig är 

Gud i ditt liv = 0, 858. 
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där X = Frekvens av kyrkobesök, Y = Hur 

viktig är Gud, Z = Hur viktig är religion. σ avser komponentvärdet i faktoranalysen för X, Y 

eller Z. MAX motsvarar det högsta värdet den variabeln kan anta. 

Enligt formeln ovan så får vi ett index där varje enskild variabel multipliceras med 

sitt motsvarande komponentvärde.  Detta säkerställer att ingen enskild variabel får för 

högt inflytande för att bedöma religiositeten hos individen. För att förenkla läsbarheten 

i analysen så dividerar vi summan med det högsta värdet indexet annars kunde anta 

och på så vis så får vi ett index som kan variera mellan 0 och 1. Denna variabel kommer 

att användas för att pröva hypotes 3 som endast avser mäta hur protestanters variation 

av religiositet påverkar deras syn på korruption. Indexet inkluderar 26 188 protestanter 

med ett bortfall på 6 621 personer. Medelvärdet var 0,74 med en standardavvikelse på 

0,28. Protestanter är alltså överlag väldigt religiösa.  

Operationaliseringen av denna variabel är såklart avgörande för utfallet i analysen 

och mot bakgrund av detta så har en stor andel tänkbara operationaliseringar prövats 

innan ovanstående slutligen valdes. Exempelvis så inkluderar Norris och Inglehart 

(2004) fler än dessa tre variabler, men då WVS mellan vågor byter ut individuella 

enkätfrågor så skulle inkluderingen av dessa i indexet resultera i ett alldeles för stort 

bortfall. De tre variabler som inkluderats i detta index har dock framgångsrikt använts 

i olika studier för att mäta religiositet (se exempelvis Norris & Inglehart 2004; Zakaria 

2018; Alexander 2018; Helliwell & Huang 2008; Okulicz-Kozaryn 2010). 

 

5.2.5 Kontrollvariabler 

Denna studie kommer använda fem kontrollvariabler: utbildningsnivå, ålder, 

inkomst, liberalekonomisk syn samt generell tillit. Dessa fem kontrollvariabler är 

bevisade relevanta faktorer inom korruptionsforskning och är ofta inkluderade i 

studier. Genom att inkludera kontrollvariabler i våra modeller så kan vi stärka 

pålitligheten av våra resultat.  
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5.2.5.1 Utbildningsnivå, ålder & upplevd inkomst 

Respondentens ålder fångas med den enkla frågan hur gammal är du och besvaras i 

år. Denna variabel behöver inte kodas om, men det är viktigt i analysen att ha detta i 

åtanke. Det är inte förväntat att en åldersökning med ett år borde ge ett tungt utslag på 

tolerans för korruption, så denna variabels β-koefficient förväntas vara lågt. Totalt 

svarade 344 279 respondenter på denna fråga och medelåldern var 40,72 år (SD=16,14). 

 

I World Value Survey så ställs frågan om högsta erhållna utbildningsnivån hos 

respondenten. Denna variabel är kodad så att 0 motsvarar Ingen formell utbildning och 

upp till 9 som motsvarar Fullgod universitetsutbildning eller högre. Denna variabel 

kommer inte kodas om, utan användas som den är. Det ska här noteras att denna 

variabel är en ordinalskala, det vill säga att skalstegen är hierarkiska, men att det inte 

finns en kontinuerlig intern ordning. Det går alltså inte att säga att skillnaden i 

utbildning mellan svarsalternativ ett och två är lika stor som mellan fyra och fem, 

exempelvis. Men då denna variabel har så pass många svarsalternativ så kommer den 

betraktas som intervallskala, men analysen kommer vara mer försiktig (Knapp 1990; 

Jamieson 2004). Totalt svarade 299 295 respondenter på denna fråga, med ett 

medelvärde på 4,71 (SD=2,23) 

 

För att fånga respondentens inkomst så kommer en självskattningsvariabel att 

användas. WVS ställer frågan På en skala 1 till 10, hur skulle du placera den totala inkomsten 

för din familj?5. Denna variabel mäter alltså inte inkomst i pengar utan i en relativ 

uppskattning ställt mot respondentens omgivning. Den uppenbara nackdelen med 

denna modell är att svaret blir subjektiv hos respondenten. Fördelen med denna metod 

är att vi inte behöver justera för köpkraftsparitet, vilket annars hade varit ett problem 

då samma mängd pengar kan köpa olika mycket varor och tjänster beroende på var en 

bor. Måttet kommer redan i grunden vara respondentens inkomst ställt mot 

respondentens uppfattning av omgivningens inkomst. Vidare så fångar detta mått 

 

5 On this card is an income scale on which 1 indicates the lowest income group and 10 the highest income group 

in your country. We would like to know in what group your household is. Please, specify the appropriate number, 

counting all wages, salaries, pensions and other incomes that come in. 
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bättre respondentens totala försörjning, det vill säga den ekonomiska tryggheten för 

individen och inte individens direkta inkomst. Med andra ord förutsätts inte att 

respondenten i sig är ekonomiskt självförsörjande. Detta stärker validiteten av vår 

studie då en respondent som exempelvis är hemmafru eller pensionär – och således inte 

nödvändigtvis har en direkt inkomst – fortfarande kan vara ekonomiskt stabil med 

hjälp av en höginkomstfamilj. Detta ger alltså ett rättvisare mått på den ekonomiska 

stabiliteten hos individen vilket är vad variabeln ämnar mäta. Totalt så svarade 314 846 

personer på denna fråga med ett medelvärde på 4,62 (SD=2,34). 

5.2.5.2 Liberalekonoms syn & generell tillit 

En av de ursprungliga och väl citerade teorierna om protestantismens relation till 

korruption presenterades av Treismans (2000). Hans teori om varför protestanter är 

mindre korrupta än andra förklarades delvis av protestantismens syn på ekonomi. 

Denna teori utgår ifrån Webers teorier om den protestantism och kapitalism, där de 

nyindustrialiserade länderna av nödvändighet har högre krav på avtal och 

överenskommelser samt ett rättssäkert system för att bedriva stora organisationer 

effektivt. Vidare så skapade protestantismen ett incitament att investera kapital i 

framgångsrika personer, vilket krävde en viss typ av rättssäkerhet. Protestanter 

menades alltså ha en etik och moral som lånade sig väl åt industrialiseringens 

möjligheter och förklarade västvärldens relativa ekonomiska dominans. Det finns alltså 

en teoretisk anledning att pröva huruvida protestanter har en mer liberalekonomisk 

syn än icke-protestanter och att detta samband är det underliggande som förklarar 

relationen mellan protestantism och korruption. För att mäta detta kommer denna 

studie utgå ifrån den klassiska vänster-högerskalan för att kartlägga individens 

ideologiska ställning. Utöver kopplingen till tolerans för korruption så finns det fler 

anledningar att kontrollera för denna effekt. Curini och Martelli (2010) påvisade att 

placering på denna skala har en betydelse för hur man ser på den andre. Ju närmare två 

parter som inte identifierar sig till den andre befinner sig på det politiska spektrumet ju 

mer troligt är det att de ser den andre som korrupt.  

Detta mått är såklart inte helt oproblematiskt. Bauer m.fl (2017) problematiserar 

detta verktyg och finner att det är bitvis kontextuellt bundet. Även om måttet inte 

besitter en god reliabilitet när det gäller att kartlägga den exakta effekten av politisk 
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ideologi hos respondenten så kan den dock tala för en trend. Den kontextuella 

problematiken minskar dock till följd av studiedesignen. Då varje land analyseras 

separat så kommer även varierande nationella kontextuella faktorer att minska i 

problematik.  

För att mäta den liberalekonomiska synen hos populationen så kommer en variabel 

ur WVS att användas. Denna variabel mäter respondentens självskattning på en 

vänster-högerskala (Self positioning in political scale) med 10 steg där 1 motsvarar Vänster 

(Left) och 10 motsvarar höger (right). Totalt svarade 247 713 respondenter på denna 

fråga med ett medelvärde på 5,68 (SD=2,39). 

 

Rothstein (2011), som hämtar inspiration från John Rawls, har utvecklat många av 

de teorierna om hur generell tillit och korruption samvarierar. Nivån av generell tillit 

och upplevd korruption har visats ha ett betydande samband, där lägre tillit och högre 

korruption samverkar (Rothstein 2011;195–197). Rothstein (2011:145) förklarade detta 

fenomen med sin Låg-Tillit-Korruptionsfällan som förklarar hur låg generell tillit 

resulterar i högre korruption samtidigt som hur hög korruption leder till låg tillit. Detta 

argument är baserat på John Rawls (1973:235–241) teori: om alla kring dig förutom du 

är korrupta så är det irrationellt att inte själv bli korrupt. På samma sätt så är det 

irrationellt att upphöra med korrupta praktiker om du inte litar på att alla kring dig 

även de upphör med korrupta praktiker.  

Rothstein (2011:145–152) kompletterar detta argument med dimensionen upplevd 

korruption. Det behöver inte röra sig om de facto korrupta beteenden, det räcker med att 

en population upplever att en annan population är korrupt för att ha ett incitament att 

själva bli korrupta. Det är här den generella tilliten blir relevant, om du generellt litar 

på att alla kring dig är ärliga och fördömer korruption så riskerar du juridiska och 

sociala konsekvenser för dina korrupta praktiker på ett annat sätt än om korruption är 

normen (Rothstein 2011:99–101; Rawls 1973:235–241). Generell tillit är alltså ett 

fascinerande begrepp med flera betydelser och implikationer. Uslaner och Rothstein 

(2005:42–45) menar att hög generell tillit är förutsättande för flera normativt 

eftertraktade egenskaper, så som ekonomisk jämlikhet, låg brottslighet och ett mått på 

det moraliska fibrer i samhället. Ett mått på i vilken utsträckning personer litar på 
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varandra blir således även ett mått på hur mycket dessa litar på samhället, 

rättssäkerheten och opartiskheten (Rothstein & Eek 2006:7–8). Uslaner (2002) 

populariserade synen på att generell tillit även (eller egentligen) är ett mått på 

samhällets moraliska nivå, det vill säga att ju mer generell tillit som finns i ett land ju 

normativt högre kvalité är det på samhället och dess moral. Detta är ett perspektiv som 

attraherat andra forskare som stärkt och vidareutvecklat detta resonemang 

framgångsrikt (se exempelvis Rothstein 2013; Delhey & Newton 2004). Detta kopplar vi 

till Paldams (2001:391) studie som påvisade ett samband mellan just protestantismens 

och en ärligare moral samt Rothsteins och Uslaners (2005:48) studie som påvisade att 

protestantiska länder litar mer. Vi har alltså flera goda teoretiska anledningar att tro att 

generell tillit påverkar toleransen för korruption i allmänhet och för särskilt för 

protestanter. 

För att mäta generell tillit så kommer en dummyvariabel ur WVS att användas. 

Respondenten fick höra påståendet De flesta går att lita på och kunde svara endera att de 

höll med (Most people can be trusted) eller att det inte går att vara allt för försiktig (Can´t 

be too careful). Denna variabel kommer kodas så att 0 motsvarar att respondenten 

generellt inte litar på andra och 1 att de gör det. Vi använder en dikotom variabel i detta 

fall framför en mer granulär variabel. Fördelarna med detta är att respondenten tvingas 

ta ställning, vilket minskar risken att respondenten svarar mittenvärdet för att undvika 

att ta ställning. Detta kan dock resultera i ett större bortfall till följd av det påtvingade 

ställningstagandet (Courser & Lavrakas 2012:1–2), men mot bakgrund av vårt 

omfattande material så väger fördelarna över nackdelarna.  

5.3 Bortfall 

Till följd av vår studiedesign så kommer vi se ett stort bortfall av inkluderade 

respondenter. Dessa bortfall kommer sig av flera anledningar, några metodologiska och 

några rent datarelaterade. Det första och största bortfallet får vi redan vid hypotes 2 och 

framåt. I hypotes 1 så jämför vi alla WVS respondenters svar och har således det högsta 

N-värdet. Men i hypotes 2 så inkluderas enbart protestanter och icke-religiösa (totalt ca 

25 % av respondenterna) och i hypotes 3 enbart protestanter (vilka utgör strax under 10 

% av den totala populationen). Här kan varje läsare välja att se på populationsantalet 
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på två sätt: endera ser man N-värdet för varje hypotesprövning ställt mot den totala 

populationen, eller så ser man till totalen av populationens protestanter. Alldeles 

oavsett så kommer resultatet behöva förstås utifrån populationens totalantal och 

bortfallets storlek gällande generaliserbarhet och validitet av resultatet (Djurfelt, 

Larsson & Stjärnhagen 2018:104–108).  

Totalt inkluderas 100 länder i denna studie (se bilaga 1). Dessa 100 kommer vara 

med i hypotesprövning 1, 90 i hypotesprövning 2 och 84 i hypotesprövning 3. Antalet 

respondenter faller dock i en högre utsträckning. I hypotesprövning 1 är det 348 532 

respondenter, 91 307 i hypotesprövning 2 och 32 809 i hypotesprövning 3. Detta bortfall 

av respondenter kan anses omfattande, men här är det värt att påminna läsaren att 

protestantismen inte är en dominerande världsreligion, så i vissa länder är den helt 

enkelt inte av betydande omfattning och därmed är antalet respondenter lägre då vi 

enbart studerar protestanter.  

 

5.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet diskuteras genomgående i denna studie där våra 

avvägningar påverkar den ena eller den andra, men denna rubrik kommer samla de 

övergripande argumenten. 

Inledningsvis kommer studiedesignen att diskuteras med fokus på datamaterial, 

operationalisering samt det analytiska verktyg som studien bygger på. Som tidigare 

diskuterats så härstammar all data från World Value Survey. WVS (2019) täcker 90 % 

av världens befolkning och ca hälften av dess länder. De är en väl citerad källa till 

information och den enda tillgängliga datakällan som möter studiens datakrav. Detta 

är dock inte nödvändigtvis något begränsande för denna studie. WVS måste anses hålla 

en god validitet såväl reliabilitet. Vad som däremot inte är lika klart är 

operationaliseringen av våra variabler. De beroende variablerna ämnar mäta något som 

av sin natur är svårt att mäta, nämligen individens inställning till korruption. Detta är 

dock inte ett unikt problem för denna studie – som diskuterats tidigare så är det en 

utmaning för alla studier inom området. Ett exempel på en utmaning för denna studies 

operationalisering är hypotetisk bias (Hypothetical bias) det vill säga att respondentens 

svar på en fråga inte nödvändigtvis är vad som hade hänt vid utsättandet av en verklig 
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situation (Waithima 2012:63). Detta kan såklart utmana denna studie, men 

problematiken minskar då den är lika reell för alla människor, oavsett religion. Denna 

studie gör inga anspråk på att förklara den exakta effekten av protestantism på 

korruption utan enbart om den påverkar och i så fall hur. Så respondenters eventuella 

över- eller underrapportering kan förväntas vara konstant oaktad religion.  

Genom att utgå från samma operationaliseringar och variabler som använts i 

tidigare studier så stärks studiens reliabilitet. Båda våra beroende variabler – tolerans 

för mutor respektive statligt fördelsfusk – är per definition fel, de mäter olika 

dimensioner av korruption och argumentativt även på olika nivåer. Vidare, då denna 

studies resultat kommer ställas i relation till tidigare forskning som utgått från 

alternativa eller likande operationaliseringar så stärks validiteten ytterligare. 

Vårt val av flernivåanalys kommer även automatiskt undvika viktningsbias (weight 

bias), det vill säga att länder med fler respondenter får ett motsvarande större inflytande 

på resultatet. Genom att se varje land som ett eget kluster så kommer även all variation 

som uppstår till följd av kultur, ekonomiska förutsättningar, stabilitet och regeringsskit 

på landnivå att kontrolleras för. Vidare, genom att inkludera så många länder som det 

finns pålitliga data för så minimerar vi risken att de historiskt protestantiska länderna 

påvisar skevsamband till följd av de idag tenderar att vara mindre korrupta på 

makronivå (se avsnitt 3.2).  

En evig reliabilitetsfråga är den mänskliga faktorn. Hittills har ingen anklagat mig 

för att vara felfri och till följd av det så görs inga sådana antaganden heller i denna 

studie. Varje manuell inmatning eller omkodning kommer kontrollerats genom 

deskriptiv- och frekvensanalys för att säkerställa att fördelning inte förändrats och att 

omkokningens syfte nås. För att säkerställa indexkonstruktioner så har indexets 

separata variabler prövats i en parallell analys för att bekräfta resultaten. Då SPSS inte 

kalkylerar vare sig inter- eller intravariationer (intraklasskorrelationskoefficienten och 

standardavvikelsen) så kommer dessa beräknas manuellt. Dessa kalkyler upprepas för 

att säkerställa resultatet.  

Vi är med andra ord säkra på studiens validitet och reliabilitet, givet att vi förstår 

vad resultatet kan och inte kan säga om verkligheten. Vi kan exempelvis inte säga vad 

den exakta effekten är av protestantism. Vi kan inte med säkerhet peka på om 



Olof Bäckman 
Magisteruppsats i statsvetenskap, VT19 

39 

 

sambandet är kausalt eller korrelerande, alltså om det är protestantism som leder 

variation av tolerans för korruption eller om det är variation av tolerans för korruption 

som leder till protestantism.  
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6 Resultat 

Under denna rubrik kommer våra statistiska analyser att presenteras och 

diskuteras. Då våra tre hypoteser tillsammans låter oss besvara den underliggande 

frågan för denna studie – om protestantismen resulterar i en lägre tolerans för 

korruption och i så fall, vilken aspekt av den – så kommer vi först behöva analysera de 

tre hypotesprövningarna för sig. Samtliga hypoteser kommer analyseras på liknande 

sätt: varje beroende variablers resultat kommer analyseras för sig och sedan kommer 

en gemensam summering för den hypotesen ges. I den nästkommande rubriken, 

Analys, så kommer resultatet av våra hypotesprövningar att vägas samman med mål 

att besvara denna studies syfte och ställa dessa i relation till tidigare forskning. 

Denna rubrik kommer vara uppdelad i tre delar. I den första delen så kommer vi 

enbart analysera hur tolerans för korruption skiljer sig mellan de hundra inkluderade 

länderna och om det finns stora variationer inom nationer och mellan nationer. Detta 

låter oss bättre förstå komplexiteten av tolerans för korruption på individnivå och dra 

generella slutsatser om aggregerade data är lämplig för denna typ av forskning. Efter 

det avsnittet så kommer vi pröva våra hypoteser. Dessa hypoteser mäter olika aspekter 

av tolerans för korruption och protestantism och dessa olika aspekter kommer 

undersökas för sig. Dessa hypoteser kommer analyseras enligt följande analysschema: 

 

Tabell 1, Analysschema 
 Utan kontrollvariabler Med kontrollvariabler 

Tolerans för mutor Modell 1 Modell 2 

Tolerans för statligt fördelsfusk Modell 3 Modell 4 

 

Varje hypotesprövning kommer även inkludera den huvudsakliga oberoende 

variabeln som prövar hypotesen. Då vi utöver tre hypoteser som vardera utgår från 

fyra modeller även ska analysera hur variationen av tolerans för korruption ser ut så 

kommer vi få väldigt mycket data att tolka. För att öka läsbarheten men samtidigt hålla 

god transparens så kommer de centrala värden presenteras i tabellform, men i bilaga 3 

till 6 så finns ytterligare värden för studiens samtliga variabler. Vi kommer i detta 

avsnitt enbart presentera resultatet av våra analyser med bootstrap, men i bilagorna så 
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framkommer även resultatet utan bootstrap. Där de analyserna kan komma att påverka 

resultatet så kommer de hänvisas till löpande.  

 

6.1 Flernivåanalysen 

Inledningsvis så kommer vi analysera hur variationen av tolerans för korruption 

ser ut mellan nationer och inom nationer för att få en uppfattning om hur spridningen 

ser ut. Vi utför alltså en tom flernivåregressionsanalys där vi klustrar populationen efter 

land. Detta ger oss väldigt mycket värdefull kunskap om hur tolerans för korruption 

varierar över de 100 inkluderade länderna. Vi har som sagt två beroende variabler – 

tolerans för mutor respektive statligt fördelsfusk - och får därmed två analyser. Vi 

kommer dels få reda på den genomsnittliga toleransen för korruption (intercept), vår 

residual (som beskriver felmängden i vår modell – ju lägre ju bättre), hur stor 

variationen är inom länder samt hur stor variationen är mellan länder 

(intraklasskorrelationskoefficienten, ICC). Vidare, eftersom vi valt att utföra en 

bootstrap så får vi även pålitliga konfidensintervaller, det vill säga mellan vilka värden 

vi kan säga att det ”sanna” medelvärdet ligger med 95 % statistisk säkerhet (även här – 

ju snävare spann ju bättre). Vi kommer främst diskutera konfidensintervallen för den 

primära oberoende variabeln i varje hypotesprövning för att stärka effektriktningens 

(om β-koefficienten antar ett positivt eller negativt värde) robusthet. Vi kommer även 

att diskutera interceptets konfidensintervaller i den avslutande diskussionen och 

därmed inkluderas i hypotesprövningarnas tabeller.  
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Tabell 2, Flernivåanalys 
Multipel 

flernivåregressionsanalys, 

(bootstrap med 100 urval) 

Tolerans för 

Mutor Statligt fördelsfusk 

Intercept 0,121 ** 0,211 ** 

   Konfidensintervall 95 % 0,115 0,129 0,200  0,226  

Residual 0,044 ** 0,063 ** 

   Konfidensintervall 95 % 0,043 0,045 0,062 0,065 

Intercept landvariation 0,005 ** 0,012 ** 

   Konfidensintervall 95 % 0,004 0,008 0,062 0,065 

Standardavvikelse 0,224 0,291 

ICC 0,096 0,158 

** = statistiskt signifikant i fler än 99 fall av 100. ICC avser variation av tolerans mellan nationer. 

 

Det främsta av intresse i detta steg är att bekräfta att det finns en signifikant variation 

såväl inom länder (level 1) som mellan länder (level 2). Det finns alltså en signifikant 

variation för tolerans för korruption mellan nationer som inom nationer för båda våra 

beroende korruptionsvariabler.  

De beroende variablerna Tolerans för att ta emot mutor i tjänst samt Tolerans för statligt 

fördelsfusk kan variera mellan 0 och 1, där 0 motsvarar låg tolerans. Interceptet, det vill 

säga medelvärdet, blev 0,121 för tolerans för mutor och 0,224 för tolerans för statligt 

fördelsfusk med en mycket låg standardavvikelse. Båda dessa var statistiskt 

signifikanta med ett mycket smalt konfidensintervall (ca 0,002 för respektive variabel, 

p = 0,010). Intressant nog så finner vi således en relativt stor skillnad mellan de två 

typerna av korruptionsindikatorer. Den genomsnittliga toleransen för att ta emot 

statliga fördelar en inte har rätt till är nästan dubbelt så hög som toleransen för att ta 

emot mutor i tjänst, med en differens på ca 0,1 eller ca 10 procentenheter.  

Residualen, det vill säga felmängden i modellen var relativt låg (ca 0,050; 0,085, 

p=0,010). Tar vi kvadratroten ur residualen så får vi den genomsnittliga variationen av 

tolerans för korruption inom nationer (Standardavvikelse) vilket blev 0,224 för mutor 

och 0,291 för statligt fördelsfusk. Vi kan alltså säga att variationen för tolerans för 

korruption inom en nation är omkring 25 %. Denna variation kan anses förhållandevis 

hög, men även förväntad.  

Vår ICC blev 0,1019 respektive 0,1004, vilket betyder att det finns en ca 10 % 

variation av tolerans för korruption mellan länder. Detta är mer än hälften så mycket 
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variation som inom länder, det vill säga att länder skiljer sig inte lika mycket från 

varandra som medborgare inom en nation gör gällande tolerans för korruption. Vissa 

menar att en kan dra ett kritiskt gränsvärde vid omkring 0,05 för ICC för att avgöra om 

det finns en tillräckligt stor variation mellan kluster för att motivera en flernivåanalys. 

Denna studie gör ingen sådan gränsdragning6, men vi kan dock notera att vi passerar 

detta värde. 

Denna analys är mycket intressant och det stärker relevansen av en flernivåanalys 

för att förklara variationen av tolerans för korruption på en makronivå. Vidare så tyder 

det på att om en utgår ifrån aggregerad landdata så riskerar en att missa en stor källa 

till variation. Om vi ser till bilaga 3 så ser vi att skillnaden med och utan bootstrap var 

minimal förutom signifikansvärden som föll en aning. Detta var förväntat och 

signifikansen bibehölls konsekvent över vårt kritiska värde om 95 %. Den låga 

skillnaden med och utan bootstrap för tabellens samtliga värden indikerar att vår 

population inom och mellan nationer var normalfördelad. 

Sammanfattningsvis kan vi alltså säga att det finns en signifikant variation mellan 

såväl som inom nationer och att denna skillnad är tillräckligt betydande för att motivera 

att vi fortsätter med flernivåanalysen även för våra hypotesmodeller.  

 

6.2 Hypotes 1 
Hypotes 1, Protestanter har en lägre tolerans för korruption än individer med annan 

religionstillhörighet, kommer prövas med en multipel flernivåregressionsanalys i likhet 

med analysen ovan. Vi kommer som sagt att utgå ifrån två beroende variabler: tolerans 

för mutor samt tolerans för statligt fördelsfusk. För att påminna läsaren så kommer 

alltså individer som inte tillskriver sig någon religion uteslutas ur denna 

hypotesprövning. Mot bakgrund av vårt teoretiska ramverk så förväntar vi oss finna ett 

negativt samband, det vill säga att protestanter (kodad 1) har en lägre tolerans för såväl 

mutor som statligt fördelsfusk än personer som tillskriver sig en annan religion (kodad 

0). Vi kommer även använda oss av våra fem kontrollvariabler ålder, utbildningsnivå, 

 

6 Exempelvis, om vi har två kluster inom en population som vardera har en korrelation mellan variablerna X 

och Y på 1,0 respektive -1,0 så blir intraklasskorrelationskoefficienten (ICC) 0,00. ICC bör alltså inte ses som ett 

verktyg för metodologisk avvägning, utan ett övergripligt verktyg för att förstå variationen. 
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upplevd inkomst, liberalekonomisk syn samt generell tillit. Tabellens värden utläses 

och förstås i grunden likt en OLS (för en påminnelse, se kapitel 5.1.1).  

Inom ramen för denna studie är värdet på våra β-koefficienter underordnad 

riktningen, det vill säga om den är positiv eller negativ samt dess relativa effekt i 

relation till andra modeller. Vi kommer även lägga stort fokus på konfidensintervallen 

för våra primära oberoende variabler för att säkerställa att vi med 95 % säkerhet kan 

säga att riktningen på β-koefficienten är negativ eller positiv.  

 

Tabell 3, Hypotes 1 – Icke-protestanter & Protestanter 
Multipel flernivå-

regressionsanalys, 

Bootstrap med 100 

urval 

Tolerans för 

Mutor Statligt fördelsfusk 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Protestant -0,0074 (0,0024) ** -0,0041 (0,0040) -0,018 (0,005) ** -,0168 (,005) ** 

 Konfidensintervall 95 % -0,012 -0,002 -0,013 0,006 -0,026 -0,007 -,035 ,002 

Ålder  -0,001 (>0,000) **  -,002 (> 0,0001) ** 

Utbildning  -0,004 (>0,000) **  -0,006 (>0,000) ** 

Inkomst  0,001 (>0,000) **  0,0007 (>0,000)  

Vänster-Höger-skala  0,002 (>0,000)  -,0002 (>0,000) 

Generell tillit  -0,004 (0,001) *  0,002 (0,002) 

Intercept 0,120 (0,0006) ** 0,180 (0,0003) ** 0,223 (0,001) ** ,312 (,004) ** 

 Konfidensintervall 95 % 0,119 0,121 0,174 0,186 0,221 0,225 ,303 ,320 

ICC 0,103 * 0,102 * 0,107 * 0,092* 

Modellens signifikans > 0,000 > 0,000 > 0,000 > 0,000 

* = statistiskt signifikant i fler än 95 fall av 100. ** = statistiskt signifikant i fler än 99 fall av 100. ICC avser variation 

av tolerans mellan nationer. Värdet i parenteser avser standardavvikelsen. 

 

Om vi först ser till den primära oberoende variabeln Protestant för denna 

hypotesprövning så ser vi att betakoefficienten negativ och statistiskt signifikanta i 

samtliga modeller. Detta var förväntat och ger stöd för hypotes 1. Dock är dessa effekter 

mycket små samt att standardavvikelsen är väldigt stor i förhållande till 

betakoefficienten i modell 1 och 2, det vill säga tolerans för mutor. Vi kan alltså påstå 

att huruvida en person är protestant eller inte är mer relevant för att förklara toleransen 

för att erhålla sig statliga fördelar en inte har rätt till än för toleransen för att acceptera 

mutor i tjänst. Vidare, om vi ser till konfidensintervallen, vilket ger oss ett spann för 

vart vi med 95 % säkerhet kan påstå att effekten av den oberoende variabeln ligger så 

ser vi bekymrade resultat för modell 2 och 4. När vi kontrollerar för socioekonomiska 
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och politiska faktorer så kan effekten vara positiv, det vill säga det motsatta av vad som 

förväntades. I tabell 4 kan vi även se vad betakoefficienten är utan en bootstrap för 

respektive oberoende variabel. Där ser vi att variabeln Protestant enbart är statistiskt 

signifikant i modell 3. Detta kan dock delvis förklaras mot bakgrund av de 

metodologiska avvägningarna vi tvingats göra gällande kategoriseringen av vem som 

är protestant och inte (se diskussion i avsnitt 5.3.3).  

Interceptet motsvarar den genomsnittliga toleransen för korruption på individnivå 

när samtliga oberoende variabler antar värdet 0. Vi ser att toleransen är betydande lägre 

för mutor än för statligt fördelsfusk. Både standardavvikelsen och konfidensintervallen 

är mycket låga i samtliga modeller, vilket säger oss att variationen är väldigt låg för 

tolerans för korruption överlag och att sambanden därmed är robusta. 

Intraklasskorrelationskoefficienten (som visar variationen mellan nationer) ligger på ca 

10 % i alla modellerna. Detta sammantaget säger att variationen för tolerans för 

korruption är större mellan läder än inom länder, även när vi kontrollerar för huruvida 

individen är protestantisk och socioekonomiska och politiska faktorer. 

Om vi ser till våra kontrollvariabler så ser vi att enbart ålder och utbildningsnivå var 

statistiskt signifikanta. I båda modellerna hade dessa kontrollvariabler en negativ 

effekt, det vill säga högre ålder och högre utbildningsnivå hos individen ger en lägre 

tolerans för korruption. Detta var förväntat och gick i linje med våra teoretiska 

utgångspunkter. För kontrollvariabeln generell tillit så var den endast statistiskt 

signifikant i modell 2, det vill säga för att förklara variationen av tolerans för att 

acceptera mutor i tjänst. Effekten var negativ, vilket var förväntat. Det mest 

förbryllande resultatet gällande våra kontrollvariabler är effekten av upplevd inkomst 

hos individen. Denna variabel var enbart signifikant i modell 2, men hade en positiv 

effekt. Detta förstås som att ju mer en individ upplever att de tjänar ju mer tolererar de 

mutor. Detta kommer vägas in tillsammans med våra två andra hypotesprövningar i 

diskussionen.  

Samtliga modeller var statistiskt signifikanta och -2LL-värdena visar oss att 

modellernas signifikans ökar med kontrollvariabler7. Så trots att nära hälften av våra 

 

7 Kalkyleras genom differensen av -2LL respektive differensen av frihetsgraderna ställt mot en chi2-tabell. Se 

kapitel 5.1.1 för diskussion. 
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kontrollvariabler inte uppvisade signifikanta samband så var de sammantaget 

relevanta för att förklara variationen av tolerans för korruption på individnivå. 

Vi kommer återkomma till en sammanvägd diskussion i kommande avsnitt, men 

för stunden kan vi konstatera att hypotes 1 får svagt stöd – protestanter uppvisar en 

lägre tolerans för korruption än personer som tillhör en annan religion, men att detta 

samband är mycket svagt.  

 

6.3 Hypotes 2 

Protestantiska individer har en lägre tolerans för korruption än icke-religiösa individer. 

I denna hypotes så kommer vi enbart studera de individer som endera identifierar 

sig som protestant eller inte ser sig tillhörande en religion.  

Denna hypotesprövning kommer analyseras och presenteras i likhet med 

hypotesprövning 1 i kapitlet ovan. Det som skiljer dem, förutom antalet inkluderade 

respondenter (se bilaga 2), är att den primära oberoende variabeln nu mäter om 

respondenten endera är protestant eller inte tillhör någon religion. Vi förväntar oss 

negativa betakoefficienter på den primära oberoende variabel i samtliga modeller för 

båda de beroende variablerna, det vill säga att protestanter har en lägre tolerans för 

korruption än de som inte tillhör någon religion. 
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Tabell 4, Hypotes 2 - Icke-religiösa & Protestanter 
Multipel flernivå-

regressionsanalys, 

Bootstrap med 100 urval 

Tolerans för 

Mutor Statligt fördelsfusk 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Icke-religiös / Protestant -,02699 (,004) ** -,01559 (,005) -,0271 (,005) ** -,0176 (,006) ** 

  Konfidensintervall 95 % -,035 -,017 -,024 -,005 -,035 -,013 -,035 ,002 

Ålder  -,002 (>,000) **  -,002 (>0,000) ** 

Utbildning  -,005 (>,000) **  -,006 (>0,000) ** 

Inkomst  > -,000 (>,000)  -,003 (>0,000) ** 

Vänster-Höger-skala  -,003 (>,000) **  -,001 (>0,000)  

Generell tillit  -,001 (,002) **  -,001 (0,003) 

Intercept ,142 (,003) ** ,209 (,005) ** ,232 (0,003) ** ,366 (,007) ** 

  Konfidensintervall 95 % ,137 ,149 ,200 ,223 ,227 ,238 ,303 ,320 

ICC 0,115 * 0,088 * 0,100 * 0,068 * 

Modellens signifikans > 0,000 > 0,000 > 0,000 > 0,000 

* = statistiskt signifikant i fler än 95 fall av 100. ** = statistiskt signifikant i fler än 99 fall av 100. ICC avser 

variation av tolerans mellan nationer. Värdet i parenteser avser standardavvikelsen. 

 

Denna hypotesprövning visade överlag signifikanta negativa värden för den 

oberoende variabeln som visar om individen endera inte identifierar sig till en religion 

eller om denne är protestant. Då denna variabel var en dummy där 0 motsvarar ingen 

religionstillhörighet och 1 motsvarar protestant så betyder den negativa 

betakoefficienten att protestanter har en lägre tolerans för korruption än individer som 

inte tillskriver sig en religionstillhörighet. Effekten, sett till standardavvikelsen och 

konfidensintervallet var robust i modell 1 och 3, men i modell 2 så var sambandet inte 

signifikant och i modell 4 så rymdes positiva effekter inom konfidensintervallen. Då 

dessa modeller enbart inkluderade personer som endera var protestant eller inte 

tillhörde en religion så uppstår ingen av dessa avvikelser från urvalsproblematik eller 

operationaliseringskonsekvenser. Detta sammantaget betyder att vi kan ge stöd åt 

hypotes 2, protestanter har en lägre tolerans för korruption än personer som inte 

identifierar sig till en religion, men att detta samband försvagas när vi kontrollerar för 

socioekonomiska och politiska faktorer.  
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Kontrollvariablerna uppvisar jämförbar effekt som i föregående hypotesprövning. 

Ålder och utbildningsnivå har en signifikant negativ effekt på tolerans för korruption 

och generell tillit är endast signifikant för att förklara variationen av tolerans för mutor. 

Inkomst hade dock en negativ effekt på tolerans för korruption i denna 

hypotesprövning, vilket var det motsatta som i hypotesprövning 1. Detta samband var 

endast statistiskt signifikant i modell 4, men vi kan ändock konstatera att högre upplevd 

inkomst är associerad med lägre tolererar för statligt fördelsfusk.  

Interceptet följer samma tendenser som i hypotesprövning 1, det vill säga att de är 

robusta och variationen överlag är liten. ICC är mer varierande i denna 

hypotesprövning och varierar mellan ca 7 % och 12 %. Variationen mellan länder är 

lägre i de modeller som inkluderar kontrollvariabler än de modeller som enbart mäter 

icke-religiös/protestantisk identifiering. Detta säger oss dels att den oberoende 

variabelns relevans är mindre än socioekonomiska och politiska faktorer på 

individnivå.  

 

6.4 Hypotes 3 

Hypotes 3 är: En protestant med hög nivå av religiositet har en lägre tolerans för korruption 

än en protestant med lägre nivå av religiositet.  

Denna hypotes kommer prövas likt de tidigare, men med undantaget att vi denna 

gång enbart inkluderar de respondenter som svarat att de är protestanter (se tabell 2). 

Den primära oberoende variabeln utgörs av vårt index som mäter religiositet, där ett 

högt värde motsvarar hög religiositet. Vi förväntar oss således att finna ett negativt β-

koefficient på denna variabel. I vanlig ordning så kommer vi utföra en bootstrap med 

100 urval för att stärka robustheten och generaliserbarheten av vår analys. 
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Tabell 5, Hypotes 3 - Religiositetsindex 
Multipel flernivå-

regressionsanalys, 

Bootstrap med 100 

urval 

Tolerans för 

Mutor Statligt fördelsfusk 

Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 

Religiositetsindex -,0958 (0,0112) ** -,0769 (,0113) ** -,0720 (0,0118) ** -,0378 (0,011) ** 

  Konfidensintervall 95 % -,1230 -,0770 -,1047 -,0582 -,1127 -,0642 -,0667 -,0129 

Ålder  >-,001 (>,000) **  -,002 (>,000) ** 

Utbildning  >-,004 (>,000) **  -,004 (,001) ** 

Upplevd Inkomst  >-,000 (>,000)   ,002 (>,000) * 

Vänster-Höger-skala  ,004 (,001) **  ,003 (,001) * 

Generell tillit  ,001 (,003)   ,015 (,004) ** 

Intercept ,198 (,009) ** ,233 (,012) ** ,260 (,011) ** ,321 (,013) ** 

  Konfidensintervall 95 % ,184 ,223 ,211 ,262 ,248 ,299 ,303 ,351 

ICC 0,147 0,125 0,110 0,093 

Modellens signifikans > 0,000 > 0,000 > 0,000 > 0,000 

* = statistiskt signifikant i fler än 95 fall av 100. ** = statistiskt signifikant i fler än 99 fall av 100. *** = statistiskt 

signifikant i fler än 999 fall av 1000. ICC avser variation av tolerans mellan nationer. Värdet i parenteser avser 

standardavvikelsen. 

 

Som vi ser i tabellen ovan så går den i linje med tidigare hypotesprövningar. Om vi 

ser till den huvudsakliga oberoende variabeln Religiositetsindex så ser vi att i modell 1 

och 3, allts utan våra kontrollvariabler, att protestanter med hög nivå av religiositet har 

en lägre tolerans för korruption än protestanter med en lägre nivå av religiositet. 

Effekten av religiositet är inte så stor, men resultatet är robust sett till 

standardavvikelsens relativa storlek, variabelns signifikans samt att alla värden inom 

konfidensintervallen är negativa. Även efter introduktionen av våra kontrollvariabler 

så håller dessa fynd, även om effekten minskar. I modell 4 så ser vi särskilt hur effekten 

av religiositet försvagas efter införandet av våra kontrollvariabler, men att resultatet 

fortfarande är robust. Sammantaget så ger detta stöd åt hypotes 3: ju högre grad av 

religiositet en protestant har desto lägre tolererar denne korruption. Detta samband är 

statistiskt signifikant och robust men effekten är mycket liten.  

Intraklasskorrelationskoefficienten följer linkande tendenser som i tidigare 

hypotesprövningar även om variationen mellan modellerna är relativt stor. Vi ser att 

variationen av tolerans för korruption varierar mellan ca 9,3 % och 14,7 %, men att de i 

övrigt följer samma fördelning som tidigare. Detta tyder åter på att variationen av vår 
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oberoende variabel religiositet inte är lika avgörande för att förklara individens tolerans 

för korruption som de socioekonomiska och politiska faktorerna, men att de är 

statistiskt relevanta. Bland våra kontrollvariabler så ser vi även här likande tendenser 

som tidigare. Högre ålder och utbildning sänker toleransen för korruption, samt att ju 

mer ”höger” en individ ser sig, ju mindre tolererar denne korruption. Detta går i linje 

med våra förväntningar om den liberalekonomiska synens relevans för att förklara 

variationen av korruption. Generell tillit och upplevd inkomstnivå går inte i linje med våra 

förväntningar, då de endera inte är statistiskt signifikanta eller på en robust nivå 

påverkar individens tolerans för korruption. I modell 4 ser vi att de går i motsatt 

riktning av våra förväntningar i en signifikant utsträckning. Ju mer en person tjänar och 

ju mer en person litar på andra generellt, desto mer tolererar denne att åsamka sig 

statliga fördelar en inte har rätt till. Detta samband var robust sett till 

standardavvikelsens relativa storlek, men var inte statistiskt signifikant för toleransen 

av att acceptera mutor i tjänst. 

Avslutningsvis ser vi att interceptet, eller den genomsnittliga toleransen för 

korruption, är lägre för mutor än för statligt fördelsfusk och är av jämförbar storlek som 

tidigare hypotesprövningars modeller. 

För att summera och förtydliga denna hypotesprövning: protestanter har en 

signifikant och robust lägre tolerans för mutor än de har för att acceptera statliga 

fördelar de inte har rätt till. Ju mer religiös en individ är, desto mindre tolererar de 

korruption. Ålder, utbildningsnivå och individens politiska syn är relevanta för att 

förklara individens syn på korruption, då en äldre, högt utbildad person som placerar 

sig till höger på den klassiska skalan har en lägre tolerans för korruption. Vi kan 

bekräfta hypotes 3. 
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7 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Under denna rubrik så kommer vi diskutera resultatet av våra hypotesprövningar, 

hur dessa kan förstås och hur resultaten står i relation till det teoretiska ramverket. Vi 

kommer även diskutera hur studiedesignen kan ha påverkat resultatet och vad detta 

får för konsekvenser för studiens resultat. 

Studiens syfte var dels att utveckla den teoretiska kunskapen om protestantismens 

effekt på korruption, dels söka stöd för huruvida det är den protestantiska traditionen 

eller den protestantiska tron som gett upphov till denne. Vi har med hjälp av våra 

analyser och teoretiskt ramverk kunnat svara på studiens syfte. Vi har funnit att överlag 

har protestanter en lägre tolerans för korruption än alla andra, vi har funnit att ett antal 

av våra makroteorier går att applicera på mikronivå. Vi har även funnit att variation av 

religiositet har störst relativa förklararingskraft för protestanters tolerans för 

korruption, men att den protestantiska identiteten fortfarande är en prediktor. Vi har 

gjort detta på ett sätt som tar i hänseende nationella och individuella faktorer, så som 

befolkningstäthet, utbildningsnivå, inkomst med mera. Dock är dessa fynd inte lika 

robusta när vi kontrollerar för socioekonomiska och politiska faktorer. Som vi kommer 

diskutera här och under nästa avsnitt så är variationen av den individuella 

religiositeten dock inte den starkaste prediktor när det kommer till korruption. Utöver 

detta har vi identifierat intressanta fynd gällande våra kontrollvariabler, då vissa 

saknade relevans eller betedde sig oväntat. 

Överlag så lyckades vi finna stöd för våra hypoteser. Hypotes 1 och 2 visar att 

protestanter har en lägre tolerans för korruption än icke-protestanter. Hypotes 3 visar 

även att religiositeten hos individen är relevant för att förklara variationen, där mer 

religiositet är associerat med lägre tolerans för korruption. Hypotes 3 uppvisade 

robusta resultat överlag, men hypotes 1 och 2 hade svagare robusthet. Detta kan delvis 

förklaras av vår operationalisering av vem som räknas som protestant. Vi var medveten 

om att genom vår operationalisering om vem som är Protestant (se diskussion i avsnitt 

3.1.3) så kodade vi därmed protestantiska religioner som icke-protestantiska. Trots att 

vår modell presenterade extremt ofördelaktiga förutsättningar så kan vi konstatera att 

individer som ser sig själva som protestanter har en lägre tolerans för korruption än 
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andra. Våra resultat går i linje med de tidigare presenterade studiernas resultat och 

teoretiska utgångspunkter (Treisman 2000; La Porta et al. 1999; Gokcekus 2008; 

Pellegrini & Gerlash 2008; Ko & Moon 2014; Sandholtz & Koetzle 2000; Serra 2006; 

Mensah 2014 och Paldam 2001). Det ska dock noteras att det uppmätta sambandet är 

betydligt svagare och mindre robust än de teoriskapande studierna av Treisman (2000) 

och La Porta m.fl (1999) när vi kontrollerar för socioekonomiska och politiska faktorer. 

Tack vare våra kontrollvariabler och modeller så kan vi konstatera ett antal 

intressanta saker gällande dessa. Dels så har generell tillit inte uppvisat det förväntade 

resultatet och ibland gått tvärt emot. Om Uslaners (2002; jämför Rotshtein 2013:1011) 

argument om att generell tillit är ett mått på individens syn på samhällets moraliska 

standard kopplat till Paldams (2011), Pellegrini och Gerlash (2008), Sandholtz och 

Koetzle (2000) och Serra (2006) argument om protestanters etik, moral och fördömande 

av orättvisor stämmer så borde generell tillit ha en negativ effekt. Dock uppvisade 

generell tillit överlag inget signifikant samband. Detta gör vår analys mycket intressant 

då vi påvisat en teoretisk avvikelse. Givet att tolerans för korruption även kan ses som 

ett mått på individens moral så ser vi ytterligare en motsättning. Lägre tolerans för 

korruption borde ha en liknande effekt som generell tillit i det avseendet (särskilt med 

tanke på hur omfattande sambandet mellan generell tillit och upplevd korruption 

påvisats vara, Rothstein 2011) men på individnivå så verkar detta samband i vart fall 

upphävas eller till och med gå i motsatt riktning.  

Upplevd inkomstnivå uppvisade en inkonsekvent relation till tolerans för 

korruption. Inte heller denna variabel uppvisade robusta samband, men där den var 

signifikant så tenderade den att ha en positiv effekt. Vi förväntade oss att individer med 

lägre inkomst skulle ha en högre tolerans för i vart fall statligt bidragsfusk. Vi kan 

endera förstå detta som att upplevd inkomstnivå inte förklarar variationen av tolerans 

för korruption, men där den uppvisade ett signifikant samband så var den övervägande 

positiv. Detta kan förstås utifrån Levine (2005) och La Porta m.fl (1999) argument om 

protestantismens historiska inverkan på industrialiseringen, avreglering och 

företagsamhet. Levine (2005) argumenterade för hur protestantismen kan ha legat till 

grund för en omoralisk syn på ekonomi. Delvis så är västvärlden betydligt rikare än 

många delar i världen och att invånare i protestantiska länder därmed tjänar mer 
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individuellt. Detta argument försvagas dock av protestantismens explosionsartade växt 

i delar av Afrika som inte nödvändigtvis präglas av samma nivå av individuell 

rikedom. Detta motiverar vidare forskning – vad har den individuella inkomsten för 

effekt på variationen av tolerans för korruption? Vidare i samma spår, vart en 

protestant placerar sig på vänster-högerskalan och hur detta påverkar toleransen för 

korruption går i linje med dessa resultat och teorier. Vänster-Högerskalan uppvisade 

delvis inkonsekventa men övervägande förväntade resultat. De protestanter som ser 

sig själv mer höger än vänster har en lägre tolerans för korruption. Detta samband var 

dock inte robust och återfanns inte heller bland alla respondenter i materialet, utan 

enbart för protestanter. Även om dessa två kontrollvariabler i sig inte är nog för att 

bevisa Webers protestantiska etik så finner vi inget motbevis.  

För att svara på studiens syfte så har den delats i tre olika hypoteser och tillhörande 

hypotesprövningar utformats. Men för att åter förena och jämföra dessa tre delar med 

varandra är inte helt oproblematiskt. Dels så inkluderar våra hypotesprövningar olika 

antal respondenter, men även så mäts olika dimensioner av protestantism mellan dessa 

tre delar. Med stor försiktighet så kan vi dock konstatera att måttet av religiositet är det 

mest avgörande för att förklara variationen av tolerans för korruption. Skillnaden 

mellan protestanter och en individ tillhör en annan religion eller ingen religion är 

betydligt svagare. Om vi ser till hypotesprövning 1 och ställer vårt resultat i relation till 

tidigare studier så ser vi att de uppvisar jämförbara resultat. La Porta m.fl (1999:251) 

påvisade att protestantismen hade en effekt på ca 0,004 och Treisman (2000:417) visade 

en effekt på ca 0,003. Vår hypotesprövning visade i snitt en effekt av 0,014. Då La Porta 

m.fl (1999:235) och Treismans (2000:410) mått på korruption var en tiogradig skala och 

denna studies varierade mellan 0 och 1 så kan vi säga att deras uppmätta effekt var mer 

än dubbelt så stark än vad som fanns i denna studie. Detta är mycket intressant, då 

deras studier utgick ifrån nationella genomsnitt och aggregerad data för att finna dessa 

samband. För att återkoppla till studiens delsyfte om huruvida det är protestantiska 

traditionen eller den protestantiska tron som påverkar korruption så kan vi konstatera 

att det är båda, men att protestantism på landnivå är mer relevant. Vidare, som framgår 

av hypotesprövning 2 så ser vi att en protestantisk identitet har en betydande större 

förklaringskraft för att förklara toleransen för korruption än icke-religiös identitet. 
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Hade det uteslutande varit protestantismen som förklarade varför protestantiska 

länder tenderar att vara mindre korrupta så hade denna studie funnit starkare 

kopplingar mellan religion och korruption än vad aggregerade studier hade. Då det 

inte var fallet betyder det att protestantismen i sig inte är nog för att förklara variationen 

av korruption i världen, men att den ändock är relevant. 

 

Ett annat intressant bidrag denna studie presenterat är att i samtliga 

hypotesprövningar så var toleransen för mutor lägre än för statligt fördelsfusk. Vidare, 

i samtliga fall när vår primära oberoende variabel uppvisade icke-robusta resultat så 

var det när vi införde kontrollvariabler för att pröva toleransen för mutor. Detta kan 

antyda att protestanter inte nödvändigtvis har en lägre tolerans för mutor, men att de 

har en lägre tolerans för statligt fördelsfusk. Detta är förbryllande, men går i linje med 

de studier som påvisar ett nära universellt avståndstagande till korruption (Persson, 

Rothstein & Teorell (2013:37; Sloane, Baillargeon & Premack 2012; Rothstein & Eek 

2006:36–37; Haidt 2007). Att detta samband återfinns inte för statligt fördelsfusk 

motiverar i minsta lag mer forskning.  

Något som tåls att upprepa är att enbart hypotes 3 uppvisade robusta resultat. 

Hypotes 1 och 2 visade båda upp inkonsekventa konfidensintervall eller signifikanser. 

Även om modellerna gav stöd åt hypotes 1 och 2 så var fynden inte robusta. För hypotes 

1 så kan detta bero på vår strama operationalisering av definitionen av Protestant som 

diskuterats tidigare. För hypotes 2 så är resultatet inte lika entydigt. Resultatets 

robusthet faller när vi inkluderar kontrollvariabler, vilket kan tyda på att huruvida en 

person ser sig som protestant eller ej tillhörande en religion kan förklaras av andra 

faktorer. Även om denna studie inte kan bekräfta, så går detta fynd i linje med tidigare 

forskning som talar om hur socioekonomisk utsatthet kan leda till religiositet (Uslaner 

2012:118, 176–178).  
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7.2 Studiediskussion 

Under denna rubrik så kommer studiens omfattning, applicerbarhet och studiens 

konsekvens för framtida forskning att diskuteras.  

Denna studiedesign har ställt väldigt höga krav på våra hypoteser. Varje gång som 

vi ställts inför två val så har vi valt det alternativet som i största utsträckning utmanar 

modellerna för att minska risken för typ-2 fel. Vi har funnit stöd för studiens hypotes 

och studiens syfte – protestanter har en lägre tolerans för korruption än icke-

protestanter. Vi har validerat att ett stort antal makroteorier går att applicera på 

mikronivå men även funnit teoretiska avvikelser.   

Denna studie har utgått från två beroende variabler för att mäta tolerans för 

korruption på individnivå. Som vi tidigare presenterat och som framgick i resultatet så 

finns det en konsekvent samvariation, men dock en skillnad. Dessa två variabler låg 

inte tillräckligt nära varandra för att skapa ett pålitligt index. Men då effekterna av 

majoriteten av våra oberoende variabler uppvisade jämförbara resultat oberoende 

beroende variabel så tyder det på att de framgångsrikt mäter något gemensamt. Zakaria 

(2018) antyder att dessa två begrepp går att koppla till grand respektive petty corruption, 

där mutor anses mer omfattande. Givet att detta stämmer så är det rimligt att förvänta 

sig detta utfall, dels då omfattande korruption generellt sker bortom kontroll och 

många gånger på bekostnad på individen. Att erhålla sig statliga fördelar en inte har 

rätt till kan därav vara enklare att tolerera då det tydligare påverkar individen på ett 

positivt sätt. Dessa fynd går i linje med tidigare forskning (Zakaria 2018:81–82). Denna 

studie gör inga anspråk på att funnit det optimala sättet att mäta synen på korruption 

på individnivå, men vi har funnit robusta resultat som överlag går i linje med tidigare 

forskning och teoretiska förväntningar. Även om det finns  avvikelser så tyder detta på 

att måttet håller god validitet och reliabilitet och kan därmed användas framgångsrikt 

i framtida studier inom området.  

Denna studie har kompletterat tidigare forskning genom att inkludera en ofta 

bortglömd population – de som inte identifierar sig till en religion. Vi har lyckats påvisa 

att denna kategori är relevant för att förklara variationen av tolerans för korruption på 

individnivå, men mer forskning krävs för att kartlägga hur dessa samverkar med 

protestantismen. Är det något i protestantismen som förändrar individens värderingar 
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och moral? Är det samhällen som påverkar individens värderingar och moral 

oberoende individens religiösa identifikation? Vi måste påminna oss om att frånvaro 

av religiös identitet inte antyder frånvaro av religion. Norris och Inglehart (2004) prövar 

och kommer fram till att religiositeten har minskat till fördel för spiritualism och andra 

icke-konventionella former av religiositet. Denna slutsats får bitvis stöd av denna 

studie, då de 46 313 respondenter som inte tillhörde en religion erhöll ett 

medelreligiositetsvärde på 0,30 (SD=0,27). Enbart ca 19 % av dessa erhöll det lägsta 

religiositetsvärdet. Det är betydligt lägre än det totala medelvärdet (0,66, SD= 0,29), men 

så pass långt ifrån 0 för att utesluta alternativa former av religiositet.  

Vår intraklasskorrelationkoefficient var relativt stabil mellan våra 

hypotesprövningar, men sett till vår flernivåanalys i avsnitt 6.1 så ser vi att den varierar 

ca 5 procentenheter beroende på vilken indikator av protestantism som används. Att 

de ligger relativt nära varandra tyder på att de har en gemensam förklaringskraft för 

att förklara variationen av tolerans för korruption. Det kan indikera på att det finns fler 

religiösa faktorer som bör inkluderas för att ytterligare förstå protestanters syn på 

korruption. Baserat på de presenterade teorierna så kan synen på hierarki vara en 

parameter som bör studeras vidare på individnivå. 

Studiens generaliserbarhet tordes vara god, sett från dataomfattningen. Enligt WVS 

(2019) så täcks 90 % av världens befolkning i detta datamaterial från 100 av ca 200 

länder. Givet att den protestantiska andelen ur varje land finns proportionerligt 

representerad i materialet så torde vi även täcka majoriteten av världens alla 

protestanter. Totalt var ca 10 % av de inkluderade respondenterna protestanter, vilket 

kan jämföras med de ca 11,8 % protestanter som finns i världen (Pow Forum 2012).  

 

Denna studies resultat kompletterar tidigare forskning väl. Vi har med raffinerad 

metodologi och bredare data bekräftat ett stort antal teoretiska antaganden, men vi kan 

ändock inte skina ljus på kausalitet. Är det protestantism som leder till mindre 

korruption eller är det mindre korruption som leder till protestantism? Detta är en fråga 

som idag är svår att påvisa, men med tiden kommer möjliggöras i nya utsträckningar. 

Denna studies modell och design kan åter användas när mer vågor data tillgängliggörs 

samtidigt som protestantismen fortsätter växa. Till följd av sin ökande andel anhängare 
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i delar av främst Afrika så kommer kvalitativa och kvantitativa fallstudier möjliggöra 

att kartlägga hur korruption påverkas av variation av protestantism.  

Just kausaliteten är något som måste studeras vidare. Är det samhällskvalité och 

korruption som leder till religiositet eller tvärt om? Vi ser ingen tydlig konsensus inom 

akademin men ändock så ser vi ett kausalt antagande i samhällsdiskursen. En växande 

andel argumenterar för att religion borde användas som ett verktyg för att bekämpa 

korruption. Religiösa ledare och institutioner från flera olika religioner har integrerats 

eller ombetts engagera sig aktivt för att höja den etiska standarden i ett antal 

utvecklingsländer. Exempelvis, Ugandas president erkände att regeringen inte var 

kapabel att bekämpa korruption utan involvering av kyrkan (Zakaria 2018:72). Men att 

anta kausalitet där ingen finns kan få förödande och djuplodade paradoxala 

konsekvenser, som diskuterats i inledningen. Att försöka och misslyckas gör inget för 

att inviga förtroende och motiverar svårligen till nya försök (Rothstein 2011:99–109). 

Denna studie har lyckats påvisa att effekten av protestantism på individnivå har ett 

signifikant samband med individens tolerans för korruption. Denna effekt är dock inte 

lika stark som relationen mellan andelen protestanter och nivå av korruption (Treisman 

2000; La Porta et. al 1999). Detta betyder att introduktionen eller centraliseringen av den 

protestantiska religionen som ett verktyg för att bekämpa korruption inte kan förväntas 

nå önskvärda resultat. Vi har dock lyckats påvisa att det finns något inom 

protestantismen som sänker toleransen för korruption. Om detta något kan isoleras så 

finns goda hopp om en bättre framtid. 
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9 Bilagor 

Bilaga 1, Länder 

Land Antal 

respondenter 

Procentande

l respondenter 

Albania 1999 ,6 

Algeria 2482 ,7 

Andorra 1003 ,3 

Azerbaijan 3004 ,9 

Argentina 6398 1,8 

Australia 6174 1,8 

Bangladesh 3025 ,9 

Armenia 3100 ,9 

Bosnia 

Herzegovina 

1200 ,3 

Brazil 5911 1,7 

Bulgaria 2073 ,6 

SrpSka Republic 400 ,1 

Belarus 4642 1,3 

Canada 4095 1,2 

Chile 5700 1,6 

China 7791 2,2 

Taiwan 3245 ,9 

Colombia 10562 3,0 

Croatia 1196 ,3 

Cyprus 2050 ,6 

Czech Rep. 2071 ,6 

Dominican Rep. 417 ,1 

Ecuador 1202 ,3 

El Salvador 1254 ,4 

Ethiopia 1500 ,4 

Estonia 2554 ,7 

Finland 3004 ,9 

France 1001 ,3 



Olof Bäckman 
Magisteruppsats i statsvetenskap, VT19 

ii 

 

Georgia 4710 1,4 

Palestine 1000 ,3 

Germany 6136 1,8 

Ghana 3086 ,9 

Guatemala 1000 ,3 

Haiti 1996 ,6 

Hong Kong 2252 ,6 

Hungary 3121 ,9 

India 12621 3,6 

Indonesia 3015 ,9 

Iran 5199 1,5 

Iraq 6226 1,8 

Israel 1199 ,3 

Italy 1012 ,3 

Japan 8170 2,3 

Kazakhstan 1500 ,4 

Jordan 3623 1,0 

South Korea 7070 2,0 

Kuwait 1303 ,4 

Kyrgyzstan 2543 ,7 

Lebanon 1200 ,3 

Latvia 1200 ,3 

Libya 2131 ,6 

Lithuania 1009 ,3 

Malaysia 2501 ,7 

Mali 1534 ,4 

Mexico 9973 2,9 

Moldova 3038 ,9 

Montenegro 1300 ,4 

Morocco 3651 1,0 

Netherlands 2952 ,8 

New Zealand 2996 ,9 

Nigeria 6778 1,9 
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Norway 2152 ,6 

Pakistan 3933 1,1 

Peru 5422 1,6 

Philippines 3600 1,0 

Poland 4057 1,2 

Puerto Rico 1884 ,5 

Qatar 1060 ,3 

Romania 4518 1,3 

Russia 8534 2,4 

Rwanda 3034 ,9 

Saudi Arabia 1502 ,4 

Serbia 3700 1,1 

Singapore 3484 1,0 

Slovakia 1561 ,4 

Vietnam 2495 ,7 

Slovenia 3113 ,9 

South Africa 16786 4,8 

Zimbabwe 2502 ,7 

Spain 6319 1,8 

Sweden 4172 1,2 

Switzerland 3853 1,1 

Thailand 2734 ,8 

Trinidad and 

Tobago 

2001 ,6 

Tunisia 1205 ,3 

Turkey 9289 2,7 

Uganda 1002 ,3 

Ukraine 5311 1,5 

Macedonia 2050 ,6 

Egypt 7574 2,2 

United Kingdom 2134 ,6 

Tanzania 1171 ,3 

United States 8548 2,5 
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Burkina Faso 1534 ,4 

Uruguay 3000 ,9 

Uzbekistan 1500 ,4 

Venezuela 2400 ,7 

Yemen 1000 ,3 

Zambia 1500 ,4 

Bosnia 800 ,2 

Total 348532 100,0 
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Bilaga 2, Antal länder och respondenter per hypotes 
 Hypotes 1 Hypotes 2 Hypotes 3 

Antal respondenter 348 532 91 307 32 809 

Antal länder 100 90 84 
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Bilaga 3, Flernivåanalys 
Beroende variabel: tolerera mutor 

Utan bootstrap Koefficient Standardfel p-värde Lägre konfidens Högre konfidens 

Intercept ,121425 ,008682 ,000 ,104102 ,138747 

Land ,004703 ,000941 ,000 ,003178 ,006961 

Residual ,044314 ,000350 ,000 ,043634 ,045004 

 
Med bootstrap Koefficient Standardfel p-värde Lägre konfidens Högre konfidens 

Intercept ,121425 ,003653 ,010 ,115421 ,129345 

Land ,004703 ,000571 ,010 ,043193 ,045287 

Residual ,044314 ,044314 ,044314 ,044314 ,044314 

 
Beronded variabel: Tolerera statligt bidragsfusk 

Utan bootstrap Koefficient Standardfel p-värde Lägre konfidens Högre konfidens 

Intercept ,211281 ,013324 ,000 ,184727 ,237835 

Land ,011929 ,002239 ,000 ,008258 ,017232 

Residual ,063463 ,000506 ,000 ,062480 ,064462 

 
Med bootstrap Koefficient Standardfel p-värde Lägre konfidens Högre konfidens 

Intercept ,211281 ,000545 ,010 ,199559 ,225834 

Land ,011929 ,001858 ,010 ,010685 ,018334 

Residual ,063463 ,000633 ,010 ,061997 ,064566 
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Bilaga 4, Hypotesprövning 1 
Tolerans för statligt bidragsfusk – utan kontrollvariabler, Modell 1 

Utan bootstrap Koefficient Standardfel p-värde Lägre konfidens Högre 

konfidens 

Intercept ,223156 ,010162 ,000 ,202987 ,243325 

Protestant -,018312 ,008345 ,032 -,034992 -,001632 

Landvariation ,009946 ,001439 ,000 ,007491 ,013206 

Residual ,083077 ,000235 ,000 ,082618 ,083539 

 
Med 

bootstrap 

Koefficient Standardfel p-värde Lägre 

konfidens 

Högre 

konfidens 

Intercept ,223156 ,000969 ,010 ,220900 ,224891 

Protestant -,018312 ,004609 ,010 -,025769 -,007021 

Landvariation ,009946 ,000213 ,010 ,009607 ,010477 

Residual ,083077 ,000278 ,010 ,082508 ,083571 

 

Tolerans för statligt bidragsfusk – med kontrollvariabler, Modell 2 

Utan bootstrap Koefficient Standardfel p-värde Lägre konfidens Högre 

konfidens 

Intercept ,312149 ,010287 ,000 ,291795 ,332502 

Protestant -,016798 ,009291 ,076 -,035394 ,001799 

Ålder -,001741 ,000051 ,000 -,001842 -,001640 

Utbildningsnivå -,005634 ,000385 ,000 -,006388 -,004880 

Upplevd 

inkomst 

,000715 ,000356 ,044 ,000018 ,001413 

Vänster-

Högerskala 

-,000241 ,000322 ,454 -,000873 ,000391 

Generell tillit ,002007 ,001836 ,274 -,001592 ,005606 

Landvariation ,008233 ,001223 ,000 ,006154 ,011015 

Residual ,080994 ,000300 ,000 ,080409 ,081583 
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Med bootstrap Koefficient Standardfel p-värde Lägre konfidens Högre 

konfidens 

Intercept ,312149 ,004017 ,010 ,303171 ,319864 

Protestant -,016798 ,004649 ,010 -,025181 -,007009 

Ålder -,001741 ,000047 ,010 -,001835 -,001659 

Utbildningsnivå -,005634 ,000382 ,010 -,006413 -,004765 

Upplevd 

inkomst 

,000715 ,000423 ,119 -,000216 ,001612 

Vänster-

Högerskala 

-,000241 ,000316 ,416 -,000801 ,000453 

Generell tillit ,002007 ,001901 ,238 -,002115 ,006610 

Landvariation ,008233 ,000184 ,010 ,008059 ,008742 

Residual ,080994 ,000304 ,010 ,080276 ,081479 

 

Tolerans för mutor – utan kontrollvariabler Modell 3 

Utan bootstrap Koefficient Standardfel p-värde Lägre konfidens Högre 

konfidens 

Intercept ,119746 ,007622 ,000 ,104622 ,134870 

Protestant -,007434 ,004535 ,106 -,016503 ,001636 

Landvariation ,005653 ,000812 ,000 ,004265 ,007491 

Residual ,049084 ,000136 ,000 ,048818 ,049350 

 
Med 

bootstrap 

Koefficient Standardfel p-värde Lägre 

konfidens 

Högre 

konfidens 

Intercept ,119746 ,000573 ,010 ,118702 ,120718 

Protestant -,007434 ,002487 ,010 -,011778 -,002036 

Landvariation ,005653 0,000099 ,010 ,005494 ,005894 

Residual ,049084 ,000212 ,010 ,048502 ,049497 

 

  



Olof Bäckman 
Magisteruppsats i statsvetenskap, VT19 

ix 

 

Tolerans för mutor – med kontrollvariabler Modell 4 

Utan bootstrap Koefficient Standardfel p-värde Lägre konfidens Högre 

konfidens 

Intercept ,180181 ,008424 ,000 ,163510 ,196851 

Protestant -,004134 ,005697 ,471 -,015516 ,007248 

Ålder -,001324 ,00004 ,000 -,001403 -,001246 

Upplevd 

inkomst 

,001364 ,000277 ,000 ,000822 ,001906 

Generell tillit -,003508 ,001424 ,014 -,006299 -,000717 

Vänster-

Högerskala 

,001758 ,000250 ,000 ,001268 ,002248 

Utbildningsnivå -,003904 ,000300 ,000 -,004491 -,003317 

Landvariation ,005689 ,000838 ,000 ,004262 ,007594 

Residual ,049899 ,000183 ,000 ,049542 ,050258 

 
Med bootstrap Koefficient Standardfel p-värde Lägre konfidens Högre 

konfidens 

Intercept ,180181 ,003044 ,010 ,173934 ,185828 

Protestant -,004134 ,003986 ,218 -,012694 ,005509 

Ålder -,001324 ,00004 ,010 -,001408 -,001242 

Upplevd 

inkomst 

,001364 ,000302 ,010 ,000798 ,002098 

Generell tillit -,003508 ,001264 ,020 -,005971 -,001006 

Vänster-

Högerskala 

,001758 ,000259 ,010 ,001232 ,002316 

Utbildningsnivå -,003904 ,000314 ,010 -,004419 -,003213 

Landvariation ,005689 ,000145 ,010 ,005495 ,006050 

Residual ,049899 ,000291 ,010 ,049282 ,050385 
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Bilaga 5, Hypotesprövning 2 
Tolerans för statligt fördelsfusk – utan kontrollvariabler, Modell 1  

Utan 

bootstrap 

Koefficient Standardfel p-värde Lägre 

konfidens 

Högre 

konfidens 

Intercept ,232308 ,010436 ,000 ,211568 ,253048 

Icke-religiös/ 

Protestant 

-,027146 ,008548 ,002 -,044261 -,010030 

Landvariation ,008666 ,001406 ,000 ,006305 ,011912 

Residual ,078008 ,000377 ,000 ,077273 ,078749 

 
Med 

bootstrap 

Koefficient Standardfel p-värde Lägre 

konfidens 

Högre 

konfidens 

Intercept ,232308 ,002520 ,010 ,227358 ,238044 

Icke-religiös/ 

Protestant 

-,027146 ,005193 ,010 -,034913 -,012739 

Landvariation ,008666 ,000415 ,010 ,008557 ,010554 

Residual ,078008 ,000431 ,010 ,076937 ,078703 

 

Tolerans för statligt fördelsfusk – med kontrollvariabler, Modell 2 

Utan bootstrap Koefficient Standardfel p-värde Lägre konfidens Högre 

konfidens 

Intercept ,366035 ,011398 ,000 ,343540 ,388529 

Icke-religiös/ 

Protestant 

-,017566 ,009001 ,056 -,035593 ,000460 

Ålder -,002399 ,00008 ,000 -,002556 -,002242 

Utbildningsnivå  -,006279 ,000654 ,000 -,007560 -,004998 

Upplevd 

inkomst 

-,002920 ,000546 ,000 -,003991 -,001849 

Generell tillit -,000804 ,002802 ,774 -,006296 ,004689 

Vänster-

Högerskala 

-,001120 ,000557 ,044 -,002212 -,000029 

Landvariation ,006437 ,001111 ,000 ,004590 ,009029 

Residual ,073378 ,000460 ,000 ,072481 ,074286 
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Med bootstrap Koefficient Standardfel p-värde Lägre 

konfidens 

Högre 

konfidens 

Intercept ,366035 ,007355 ,010 ,349690 ,379701 

Icke-religiös/ 

Protestant 

-,017566 ,006631 ,010 -,028957 -,001803 

Ålder -,002399 ,000073 ,010 -,002585 -,002256 

Utbildningsnivå  -,006279 ,000656 ,010 -,008041 -,005157 

Upplevd 

inkomst 

-,002920 ,000548 ,010 -,004200 -,001872 

Generell tillit -,000804 ,002733 ,782 -,006440 ,005133 

Vänster-

Högerskala 

-,001120 ,000684 ,069 -,002693 -,000025 

Landvariation ,006437 ,000437 ,010 ,006075 ,007892 

Residual ,073378 ,000510 ,010 ,072107 ,074156 

 

Tolerans för mutor – utan kontrollvariabler Modell 3  

Utan 

bootstrap 

Koefficient Standardfel p-värde Lägre 

konfidens 

Högre 

konfidens 

Intercept ,142045 ,008776 ,000 ,124563 ,159528 

Protestant -,026992 ,006030 ,000 -,039057 -,014926 

Landvariation ,006228 ,001085 ,000 ,004427 ,008763 

Residual ,048006 ,000228 ,000 ,047560 ,048455 

 
Med 

bootstrap 

Koefficient Standardfel p-värde Lägre 

konfidens 

Högre 

konfidens 

Intercept ,142045 ,010 ,136680 ,148864 ,010 

Protestant -,026992 ,010 -,034904 -,016455 ,010 

Landvariation ,006228 ,000722 ,010 ,005511 ,008533 

Residual ,048006 ,000395 ,010 ,047135 ,048849 
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Tolerans för mutor – med kontrollvariabler, Modell 4 

Utan bootstrap Koefficient Standardfel p-värde Lägre 

konfidens 

Högre 

konfidens 

Intercept ,209414 ,009283 ,000 ,191076 ,227752 

Protestant -,015586 ,007198 ,034 -,029948 -,001224 

Ålder -,001775 ,000063 ,000 -,001898 -,001652 

Utbildningsnivå  -,005490 ,000513 ,000 -,006495 -,004485 

Upplevd 

inkomst 

,000016 ,000428 ,971 -,000823 ,000855 

Generell tillit ,000678 ,002185 ,756 -,003604 ,004960 

Vänster-

Högerskala 

,003665 ,000435 ,000 ,002813 ,004517 

Landvariation ,004457 ,000789 ,000 ,003150 ,006306 

Residual ,046171 ,000285 ,000 ,045616 ,046734 

 
Med bootstrap Koefficient Standardfel p-värde Lägre 

konfidens 

Högre 

konfidens 

Intercept ,209414 ,005441 ,010 ,199697 ,222985 

Protestant -,015586 ,004541 ,010 -,023752 -,004700 

Ålder -,001775 ,00006 ,010 -,001916 -,001652 

Utbildningsnivå  -,005490 ,000538 ,010 -,006497 -,004383 

Upplevd 

inkomst 

,000016 ,000442 ,980 -,000764 ,000957 

Generell tillit ,000678 ,001919 ,683 -,003065 ,005254 

Vänster-

Högerskala 

,003665 ,000469 ,010 ,002763 ,004594 

Landvariation ,004457 ,000386 ,010 ,004228 ,005741 

Residual ,046171 ,000492 ,010 ,045229 ,047222 
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Bilaga 6, Hypotesprövning 3 
Tolerans för statligt fördelsfusk – utan kontrollvariabler, Modell 1 

Utan 

bootstrap 

Koefficient Standardfel p-värde Lägre 

konfidens 

Högre 

konfidens 

Intercept ,260731 ,014004 ,000 ,232934 ,288528 

Protestant -,072002 ,013382 ,000 -,098832 -,045171 

Landvariation ,007923 ,001795 ,000 ,005082 ,012352 

Residual ,063520 ,000566 ,015 ,001543 ,007688 

 
Med 

bootstrap 

Koefficient Standardfel p-värde Lägre 

konfidens 

Högre 

konfidens 

Intercept ,260731 ,011176 ,010 ,241845 ,290392 

Protestant -,072002 ,011841 ,010 -,099709 -,052392 

Landvariation ,007923 ,002112 ,010 ,008015 ,016188 

Residual ,063520 ,000829 ,010 ,061552 ,064793 

 

Tolerans för statligt fördelsfusk – med kontrollvariabler, Modell 2  

Utan bootstrap Koefficient Standardfel p-värde Lägre 

konfidens 

Högre 

konfidens 

Intercept ,320910 ,017083 ,000 ,287228 ,354593 

Protestant -,037753 ,014298 ,011 -,066438 -,009068 

Ålder -,002018 ,000125 ,000 -,002263 -,001772 

Utbildningsnivå  -,004393 ,001013 ,000 -,006378 -,002407 

Upplevd 

inkomst 

-,002000 ,000827 ,016 -,003622 -,000379 

Generell tillit ,014878 ,004548 ,001 ,005964 ,023791 

Vänster-

Högerskala 

,002777 ,000838 ,001 ,001134 ,004420 

Landvariation ,006304 ,001647 ,000 ,003777 ,010521 

Residual ,060861 ,000647 ,000 ,059607 ,062142 
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Med bootstrap Koefficient Standardfel p-värde Lägre 

konfidens 

Högre 

konfidens 

Intercept ,320910 ,012625 ,010 ,302551 ,350926 

Protestant -,037753 ,010998 ,010 -,066719 -,012855 

Ålder -,002018 ,000127 ,010 -,002296 -,001758 

Utbildningsnivå  -,004393 ,001084 ,010 -,006763 -,002603 

Upplevd 

inkomst 

-,002000 ,000881 ,020 -,003589 -,000256 

Generell tillit ,014878 ,004372 ,010 ,006258 ,022571 

Vänster-

Högerskala 

,002777 ,001032 ,030 ,000505 ,004988 

Landvariation ,006304 ,001691 ,010 ,006021 ,013608 

Residual ,060861 ,000889 ,010 ,058510 ,062263 

 

Tolerans för mutor – utan kontrollvariabler, Modell 3 

Utan 

bootstrap 

Koefficient Standardfel p-värde Lägre 

konfidens 

Högre 

konfidens 

Intercept ,197918 ,012960 ,000 ,172172 ,223663 

Protestant -,095778 ,012078 ,000 -,119953 -,071604 

Landvariation ,007473 ,001628 ,000 ,004877 ,011453 

Residual ,043516 ,000385 ,000 ,042768 ,044276 

 
Med 

bootstrap 

Koefficient Standardfel p-värde Lägre 

konfidens 

Högre 

konfidens 

Intercept ,197918 ,009586 ,010 ,183855 ,222726 

Protestant -,095778 ,011166 ,010 -,122997 -,076995 

Landvariation ,007473 ,002026 ,010 ,007558 ,015107 

Residual ,043516 ,000577 ,010 ,041985 ,044111 
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Tolerans för mutor – med kontrollvariabler, Modell 3 

Utan bootstrap Koefficient Standardfel p-värde Lägre 

konfidens 

Högre 

konfidens 

Intercept ,232776 ,015036 ,000 ,203092 ,262460 

Protestant -,076861 ,012489 ,000 -,101830 -,051891 

Ålder -,001345 ,000102 ,000 -,001546 -,001145 

Utbildningsnivå  -,003719 ,000829 ,000 -,005344 -,002094 

Upplevd 

inkomst 

-,000227 ,000677 ,738 -,001554 ,001101 

Generell tillit ,001201 ,003699 ,745 -,006050 ,008451 

Vänster-

Högerskala 

,004208 ,000683 ,000 ,002868 ,005547 

Landvariation ,005879 ,001410 ,000 ,003674 ,009407 

Residual ,041151 ,000434 ,000 ,040310 ,042009 

 
 

Med bootstrap Koefficient Standardfel p-värde Lägre 

konfidens 

Högre 

konfidens 

Intercept ,232776 ,011813 ,010 ,211461 ,261728 

Protestant -,076861 ,011319 ,010 -,104698 -,058249 

Ålder -,001345 ,000087 ,010 -,001500 -,001135 

Utbildningsnivå  -,003719 ,000782 ,010 -,005052 -,001827 

Upplevd 

inkomst 

-,000227 ,000703 ,752 -,001455 ,001112 

Generell tillit ,001201 ,003396 ,782 -,005071 ,007690 

Vänster-

Högerskala 

,004208 ,000686 ,010 ,002826 ,005469 

Landvariation ,005879 ,001409 ,010 ,006028 ,011086 

Residual ,041151 ,000792 ,010 ,039236 ,042683 

 


