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Sammanfattning 

Denna studie söker förklara orsaker till förekomsten av mutor. Studien utgår ifrån ett 

teoretiskt ramverk konstruerat av Gamboa-Cavazos et al. (2007) som menar på att offentliga 

och privata aktörers incitament att ta och ge mutor påverkas av politisk stabilitet. Hypotesen 

som teorin genererar är att ett U-format samband existerar mellan korruption och politisk 

stabilitet. Mer precist att korruptionen är högre när den politiska stabiliteten är relativt låg 

samt relativt hög, och som lägst vid en medelmåttig stabilitet. Denna teori testas empiriskt 

med regressionsanalyser av två olika dataset. Den beroende variabeln, förekomsten av mutor, 

operationaliseras med hjälp av två indikatorer från enkätstudier utförda av Transparency 

International och Världsbanken. Två empiriska modeller undersöks dels med Ordinary Least 

Squares (OLS) men även med metoden Least Absolute Deviations (LAD) som till skillnad 

från OLS tar hänsyn till inflytelserika outliers. Resultaten av den empiriska studien visar på 

samband mellan förekomsten av mutor och politisk stabilitet som i viss utsträckning 

överensstämmer med den teoretiska hypotesen. På grund av otydligheter kring datamaterialet 

och relativt osäkra resultat kan inga starka slutsatser dras.  
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1. Inledning 

Skillnader i inkomst, hälsa, livslängd mellan världens länder är ett ihärdigt problem som 

länge stått utan svar. Mer än 5 miljarder människor lever i dag i mellan- och 

låginkomstländer, nästan 3 miljoner av dessa lever på under 2 dollar om dagen 

(Världsbanken, 2010). Trots detta har internationella utlåningsorganisationer såsom 

Världsbanken ofta det svårt att hitta lämpliga projekt att finansiera. Frågan är hur detta 

kommer sig trots att behovet av lån och bidrag uppenbarligen är stort. En av anledningarna 

till denna paradox är ineffektivitet inom såväl statliga som privata institutioner (Rose-

Ackerman, 1999, s. 1). Adam Smith (1776) klargjorde att undermåligt skydd av äganderätter 

har negativ inverkan på ekonomisk tillväxt. Douglass North (1990) påpekade att effektiva 

juridiska system som kan övervaka kontrakt och skydda äganderätt är avgörande för 

ekonomisk tillväxt. I princip alla ekonomer är överens om att bristfälliga institutioner utgör 

ett hot mot investeringar och företagande. Korruption är en av många företeelser som kan 

bidra till misstro emot samt ineffektivitet inom institutioner.  

 Korruption tenderar att påverka allokeringen av resurser på snedvridande sätt och är 

därför en anledning till att internationella organisationer undviker att bidra vissa länder med 

ekonomiskt stöd. Vissa kritiker menar att dessa organisationer inte ser till lokala och 

regionala skillnader gällande traditioner och institutioner och därför misslyckas med att 

anpassa sina stödprogram. Givetvis finns spår av sanningen i dessa uttalanden men det är 

långt ifrån det enda problemet. Vissa länders institutioner är dåligt anpassade till deras 

uttalade utvecklingsmål och korruption utgör en faktisk bromskloss i många fall, oavsett om 

det kan benämnas som tradition (Rose-Ackerman, 1999, s. 2-3). 

 Teorierna om vad som driver individer till att agera korrupt är många. Vissa talar om 

kulturella skillnader, andra om skillnader i värderingar. En allmänt vedertagen drivkraft är 

dock egenintresse, viljan att försäkra sig om sitt eget och sina näras välmående. En del kallar 

det girighet, nationalekonomer kallar det nyttomaximering. De tidigare nämna skillnaderna i 

kultur, tradition och värderingar kan tänkas påverka huruvida denna girighet, eller 

nyttomaximering, kanaliseras på positiva eller negativa sätt (Rose-Ackerman, 1999, s. 2-3). 

Sammanfattningsvis finns en lång rad faktorer som påverkar individers incitament att ingå i 

korrupta relationer. Förståelse för korruption som fenomen underlättas av förståelse för 

aktörers incitamentstrukturer. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna studie har utförts i syfte att undersöka orsaker till förekomsten av mutor i ett hundratal 

länder. Studien utgår i mångt och mycket från tidigare forskning om orsaker till korruption. 

Det teoretiska ramverk som ligger till grund för den empiriska studien behandlar mutor 

utifrån ett utbud- och efterfrågeperspektiv och fokuserar främst på hur politisk stabilitet 

påverkar incitament att ge och ta mutor. Den grundläggande hypotesen som det teoretiska 

ramverket genererar är att korruption är mer förekommande i länder där den politiska 

stabiliteten är låg respektive hög, relativt en medelhög stabilitet. I den empiriska studien 

operationaliseras förekomsten av mutor med hjälp av två relativt outforskade indikatorer från 

Världsbanken respektive Transparency International. Målet med studien är att undersöka och 

förklara hur politisk stabilitet påverkar både utbud- och efterfrågesidan gällande mutor. 

Frågeställningarna som studien ämnar besvara är följande: 

• Vilken påverkan har politisk stabilitet, operationaliserat som genomsnittlig tid vid 

makten för partier respektive regeringschefer, på förekomsten av mutor? 

• Går det att hitta ett samband som antyder att mutor är vanligast förekommande i 

länder där politikers ämbetstider är relativt korta respektive långa? 

1.2 Disposition 

I nästkommande kapitel presenteras en problembakgrund. Först redogörs problemen som 

finns med att mäta korruption och förekomsten av mutor, detta avsnitt ämnar belysa 

skillnaden mellan subjektiva och mer objektiva mått. Sedan följer ett avsnitt om tidigare 

forskning om konsekvenser av korruption, detta för att klargöra vad fenomenet har för 

inverkan på länders ekonomiska och institutionella förhållanden. Det tredje kapitlet handlar 

om de teoretiska utgångspunkter som denna studie vilar på. Till att börja med presenteras 

tidigare forskning om orsaker till korruption. Detta följs upp av en beskrivning av det 

teoretiska ramverk som den empiriska modellen bygger på. Vidare följer ett empirikapitel där 

modellen och dess variabler presenteras och diskuteras. I uppsatsens femte kapitel diskuteras 

metodologi och i det sjätte kapitlet redogörs sedan resultaten av den genomförda studien. 

Dessa diskuteras, analyseras och återkopplas till det teoretiska ramverket. Studien avslutas 

sedan med en diskussion om slutsatser samt tankar kring framtida forskning om korruption.  
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2. Problembakgrund 

I detta avsnitt diskuteras först korruption som fenomen och de problem som finns med att 

mäta korruption. Sedan följer en genomgång av tidigare forskning kring konsekvenserna av 

korruption. 

2.1 Att mäta korruption 

Ordet korruption kommer från latin och betyder i grunden ”fördärvad tillstånd”. 

Nationalencyklopedin definierar ordet som ”missbruk av förtroendeställning till egen 

vinning, främst genom tagande av mutor”. Vad som definierar en förtroendeställning, att en 

handling är till egen vinning samt var gränsen går mellan gåvor och mutor är tre frågor utan 

entydiga svar. Detta resulterar i att korruption är ett fenomen som är svårt att mäta. Ett 

problem som gör det svårt att mäta korruption på ett objektivt sätt är att korruption antingen 

sker bakom stängda dörrar, osynligt för allmänheten, eller att det är så vanligt förekommande 

att det i någon utsträckning blivit institutionaliserat. Vilken form av korruption ska anses 

mest skadlig? Den sofistikerade korruptionen som sker på högre nivåer i samhället? Eller den 

vardagliga korruptionen som sker på öppen gata i form av krav om mutor från till exempel 

poliser? 

 Det faktum att korruption är ett så svårfångat fenomen har medfört att alla försök till 

kvantifieringar och statistik är subjektiva mått. Tidigare forskning har främst använt sig av 

mått på korruption i form av index, till stor del baserade på experters uppfattningar om 

korruption. Dessa är per definition subjektiva. Två index förekommer i nästan all empirisk 

forskning om korruption det senaste decenniet. Dessa är Corruption Perception Index (CPI), 

konstruerat av organisationen Transparency International samt en gradering av kontroll över 

korruption som ges ut i datasetet World Governance Indicators (WGI) av ett arbetslag lett av 

Daniel Kaufmann på Världsbanken. Transparency International har publicerat sina CPI 

årligen sedan 1995 och Världsbanken publicerade sina index vartannat år mellan 1996 och 

2002 samt årligen därefter. Båda dessa aggregerar information från ett antal olika källor som 

inkluderar allt från risk-klassificeringar gjorda av affärskonsulter till enkäter riktade mot 

länders invånare. Många av källorna återfinns i båda indexen och således har de visat sig ha 
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en stark korrelation sinsemellan. De båda indexen från 2004 korrelerar med ett r-värde som 

motsvarar 0.98 (Se Treisman, 2007, s. 213).1 

 CPI och WGI samt andra motsvarigheter (såsom till exempel International Country 

Risk Guide publicerad av företaget Public Risk Services), konstrueras utifrån subjektiva 

utlåtanden om hur utbredd och kostsam korruptionen är i landet det rörs om. Detta från 

experter eller enkätrespondenter. Dessa index över uppfattningar om korruption är långt ifrån 

allmängiltigt accepterade utan har länge ifrågasatts för sin giltighet av forskare. I takt med att 

det på senare år publicerats mer data över upplevd korruption har vetenskapliga studier som 

jämför upplevd korruption med uppfattningar om korruption ökat i antal. Några av de 

vanligaste källorna för upplevelsebaserad data är enkätundersökningen Global Corruption 

Barometer (GCB) som publicerats av Transparency International, samt Världsbankens World 

Business Enterprise Surveys (WBES) och Förenta Nationernas Interregional Crime and 

Victimization Survey (ICVS). 

 Enkätundersökningarna GCB och ICVS riktar sig främst till privatpersoner och 

hushåll. Respondenterna i WBES utgörs av företagsrepresentanter. Alla tre undersökningar 

ämnar mäta respondenternas egna erfarenheter av korruption. Undersökningarna speglar, likt 

korruptionsindexen, även uppfattningar om korruption. En viktig skillnad är dock att de även 

bidrar med mått på hur många utav respondenterna som uppgett att de varit tvungna eller 

förväntats betala mutor till tjänstemän för att erhålla tjänster som de är berättigade till. Dessa 

mått är fortfarande subjektiva då olika respondenter kan definiera mutor på olika sätt men de 

är avsevärt mer objektiva än korruptionsindexen. I denna studie analyseras indikatorerna från 

GCB och WBES. Detta eftersom det senaste tillgängliga datamaterialet från ICVS samlades 

in år 2000. 

 Olken (2005) undersökte sambandet mellan uppfattningar om korruption och mer 

objektiva mått på upplevd korruption i samband med ett vägprojekt i Indonesien. Trots ett 

uppmärksammat positivt samband mellan de olika måtten finner han att uppfattningar om 

korruption i många fall kan vara en missledande proxyvariabel för verklig korruption. 

Razafindrakoto och Roubaud (2007) jämförde upplevelsebaserad enkätdata insamlad i åtta 

afrikanska länder med expertutlåtanden gällande samma länder och fann stora skillnader. 

                                                
1 För mer om metodologin bakom CPI och WGI, se 
http://www.transparency.org/content/download/55903/892623/CPI2010_long_methodology_En.pdf samt 
http://info.worldbank.org/governance/wgi. 
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Experterna visade sig systematiskt överskatta korruptionen och man fann även ideologiska 

och kulturella snedvridningar i deras utlåtanden. Liknande resultat har presenterats av bland 

andra González et al. (2007), Weber Abrano (2008) och Donchev och Ujhelyi (2009). 

 Trots att de upplevelsebaserade indikatorerna som GCB och WBES bidrar med är av 

stor vikt att studera har de en uppenbar svaghet. I både GCB och WBES publiceras som sagt 

data över hur många av de tillfrågade i respektive studie som uppgett att de varit tvungna att 

muta någon för att erhålla tjänster som de är berättigade till. Korruption är som bekant ett 

väldigt mångfacetterat begrepp, att ta eller ge mutor är långt ifrån det enda sätt på vilket 

korruption tar sig uttryck. Den korruption enkät- och intervjustudierna GCB och WBES 

mäter är således begränsad. Respondenterna för GCB utgörs av privatpersoner och hushåll, 

vilket mest troligt leder till att indikatorerna främst mäter utbredningen av så kallad 

småskalig korruption. Respondenterna för WBES utgörs av privata företag, detta leder till att 

dessa indikatorer speglar en annan form av korruption, den mellan företag och 

politiker/tjänstemän. Varken GCB eller WBES bidrar dock med upplevelsebaserad data över 

djupet och kostnaden av korruption. De båda är snarare mått på korruptionens utbredning. 

 Vilka faktorer som påverkar variansen i de tillgängliga korruptionsindexen är idag 

relativt fastställt. Detta diskuteras närmare i avsnitt 3.1. Eftersom dessa index är subjektiva 

mått på korruption kan man inte hävda att dessa faktorer med säkerhet orsakar korruption, 

utan endast att de påverkar experters uppfattning om hur korrupta länder är. Detta gör det 

upplevelsebaserade datat från GCB och WBES intressant att studera. Upplevelsebaserad data 

insamlat från enkäter och intervjuer kan alltid ifrågasättas och misstänkas vara brusiga mått. 

Jämfört med subjektiva index bidrar de dock med mer objektiva mått på hur vanligt det är att 

privatpersoner respektive företagsrepresentanter kommer i kontakt med bestickning och 

mutor. 

 I nästa avsnitt följer en genomgång av tidigare forskning kring konsekvenserna av 

korruption och uppfattningar om korruption. 

2.2 Konsekvenser av korruption 

Först på 1980-talet började organisationer konstruera index med ambitionen att mäta 

korruption och detta resulterade givetvis i att forskare fick möjlighet att studera fenomenet 

närmare. Paolo Mauro (1995) bidrog med en studie om korruption och tillväxt som fick stor 

internationell genomslagskraft. Med hjälp av Business Internationals index över korruption 
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och institutionell ineffektivitet från 1980-talet visade han att investeringar, och i 

förlängningen tillväxt, påverkas negativt av korruption.  

Efter mer än två decennier av empirisk forskning är ännu inte forskare överens om 

orsaker till och konsekvenser av korruption. När det gäller konsekvenserna har det bildats två 

läger. En sida som, likt Mauro (1995), menar att korruption hindrar tillväxt och en som tror 

att korruption kan ha en positiv effekt på tillväxt under vissa omständigheter. Den 

amerikanska statsvetaren Samuel P. Huntington (1968, s. 386) uttryckte sig att ”när det gäller 

ekonomisk tillväxt så är det enda som är värre än ett samhälle med en stel, övercentraliserad, 

oärlig byråkrati ett med en stel, övercentraliserad, ärlig byråkrati” (författarens översättning). 

Denna tro ligger delvis som grund till argumenten varför korruption i vissa fall kan vara 

positivt.  

Lui (1985) presenterade en teoretisk modell med vilken han visade att korruption i 

form av mutor på effektiva sätt kan förkorta kötider. Detta eftersom mutorna ger byråkrater 

incitament att påskynda vanligtvis långsamma och krångliga processer. Ehrlich och Lui 

(1999) har konstruerat en teoretisk modell som menar att effekten av korruption beror på den 

politiska regimen som överser en ekonomi. I sin modell skiljde de på demokratiska och 

autokratiska regimer och menade att negativa effekter av korruption endast kunde observeras 

i de demokratiska. Denna hypotes har testats empiriskt av bland andra Mendez och Sepúlveda 

(2006) som hittade ett icke-monotont samband mellan korruption och tillväxt som beror på 

graden politisk frihet. I länder med låg politisk frihet fann de att korruption hade en positiv, 

dock väldigt liten, effekt på tillväxt. Vidare har Adit et al. (2007) konstruerat en teoretisk 

modell som tillåter dubbla jämviktslägen. I sin empiriska prövning fann de att korruption har 

liten eller ingen effekt på tillväxt i länder med svaga institutioner. 

Än idag finns dock starkast empiriskt stöd för hypotesen att korruption endast sätter 

käppar i hjulet för tillväxt. Som tidigare nämnt fick Mauro (1995) stor uppmärksamhet för det 

empiriska stöd han bidrog med. En studie som både har ifrågasatts, replikerats och omprövats 

i vid utsträckning. Mauros (1995) resultat bekräftades av bland andra Brunetti och Weder 

(1998) och Mo (2001). Kaufmann och Wei (2000) testade hypotesen att mutor skulle 

effektivisera annars långsamma processer. De fann att multinationella företag som betalade 

mer mutor till offentliganställda även spenderade mer tid på att förhandla med dem, vilket 

motsäger hypotesen ifråga. Méon och Sekkat (2005) testade hypotesen att korruption skulle 

vara positivt för tillväxt. De kontrollerade för institutionell kvalitet och fann, till skillnad från 
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Adit et al. (2007), att effekterna av korruption på tillväxt är mest allvarliga i länder med svaga 

institutioner. 

Merparten av de empiriska studier som gjorts kring konsekvenserna av korruption har 

använt sig av något av de index som diskuterades i föregående avsnitt. Detta innebär att de 

empiriska resultat som presenteras visar sambandet mellan uppfattningar om korruption, 

snarare än faktisk korruption, och tillväxt. Dessa uppfattningar om korruption spelar alltså en 

stor roll. Som Mauro (1995) antydde för över 15 år sedan påverkar de utländska investerares 

beteenden, vilket i sin tur påverkar ekonomisk tillväxt. Soares (2004) visade även att högre 

uppfattad korruption leder till att fler brottsoffer undviker att rapportera vad de utsatts för till 

polis. 

3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Första avsnittet går igenom 

tidigare forskning om orsaker till korruption. Detta följs upp av en beskrivning av det 

teoretiska ramverk som ligger till grund för denna studie. 

3.1 Tidigare forskning kring orsaker till korruption 

Vilka faktorer som ligger bakom förekomsten av korruption har länge konfunderat 

nationalekonomer såväl som statsvetare, sociologer och andra akademiker. Startskottet för 

studier av korruption med nationalekonomisk utgångspunkt utgjordes av Rose-Ackerman’s 

(1975) viktiga teoretiska bidrag. Hon undersökte relationen mellan marknadsstrukturer och 

förekomsten av korrupta tillvägagångssätt i statliga entreprenadverksamheter. Shleifer och 

Vishny (1993 och 1994) bidrog även med viktiga teoretiska modeller. De menade bland annat 

att utformningen av statliga institutioner och politiska processer är viktiga förklaringsfaktorer 

för förekomsten av korruption. Något som varit ett av antagandena i många empiriska studier.  

Fram till nyligen har de enda tillgängliga måtten på korruption varit de tidigare 

diskuterade indexen. Många forskare har därför länge försökt förklara variationen i dessa 

index. Treisman (2000) fann att över 85 procent av variationen i CPI kunde härledas till 

förklaringsvariablerna ekonomisk utveckling, statstruktur och kolonial historia. Ekonomisk 

utveckling är den förklaringsvariabel som i empirisk forskning visat sig starkast korrelerad 

med uppfattningar om korruption (Se till exempel La Porta et al. 1999, Ades och Di Tella 

1999, Treisman 2000, Treisman 2007, Campante et al. 2009). Korrelationen mellan 
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uppfattningar om korruption och ekonomisk utveckling (vanligtvis uttryckt som naturliga 

logaritmen av BNP per capita med köpkraftsparitet) har visat sig robust och förblir 

signifikant efter att relevanta kontrollvariabler medräknas (Treisman 2007). 

Likt vad Shleifer och Vishnys (1993) teoretiska modell antydde har även starka 

samband mellan institutionell kvalitet och korruption påvisats. Demokratiska länder har visat 

sig uppfattas mindre korrupta (Se till exempel Treisman 2000 och Campante et al. 2009). 

Brunetti och Weder (2003), Chowdhury (2004) och Freille et al. (2007) har alla visat på att 

högre pressfrihet leder till att länder uppfattas mindre korrupta. För demokratiska stater har 

det även visat sig att statsskick spelar roll. Panizza (2001) visade att presidentiella stater 

upplevdes mer korrupta än parlamentariska. Dessa resultat har bekräftats av bland andra 

Gerring och Thacker (2004), Lederman et al. (2005) och Kunicová och Rose-Ackerman 

(2005), som även visade att valsystemens utformning har en inverkan på upplevd korruption.  

Ades och Di Tella (1999) argumenterar att korruption är vanligare i länder där 

byråkrater har högre ekonomiska räntor2 att göra vinster på. De framförde hypotesen att 

räntor och korruption bör vara högre i länder vars export till stor del består av naturresurser. 

Samtidigt hävdade de att öppenhet för internationell handel bör förstärka den inhemska 

konkurrensen och i förlängningen minska de möjliga vinsterna byråkrater kan göra på 

korruption. Ades och Di Tella (1999) presenterade empiriska resultat som visade på att länder 

som exporterar mycket olja och mineraler uppfattas mer korrupta. Denna hypotes 

omprövades med ny data av Treisman (2000) som inte fann lika starka samband. Treisman 

(2000) fann dock stöd för att länder med högre öppenhet för internationell handel 

(operationaliserat som import som andel av BNP) uppfattas mindre korrupta. Ett samband 

som bekräftats av bland andra Gerring och Thacker (2005). 

Campante et al. (2009) presenterade en hypotes om ett U-format (kvadratiskt) 

samband mellan korruption och politisk stabilitet. De konstruerade en teoretisk modell över 

politikers beteende som delvis ligger till grund för min empiriska studie, denna beskrivs mer 

utförligt i nästkommande avsnitt. Campante et al. (2009) operationaliserade politisk stabilitet 

med en variabel som angav genomsnittlig ämbetstid för regeringschefer och prövade sin 

hypotes med tre olika index över upplevd korruption. De fann stöd för att länder med låg 
                                                
2 I brist på en bra svensk översättning av det engelska begreppet economic rents använder jag i denna uppsats 
ekonomiska räntor. Begreppet syftar till en överavkastning som är högre än normala nivåer på en 
konkurrensutsatt marknad. Mer precist är det en avkastning på resurser som överstiger den alternativkostnad 
som ägaren har. 
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respektive hög politisk stabilitet oftast uppfattas mer korrupta. Denna hypotes om ett 

samband mellan politisk stabilitet och incitament till korruption testades och bekräftades av 

Gamboa-Cavazos et al. (2007) på företagsdata från Mexico. 

Likt de empiriska studierna som gjorts om konsekvenser av korruption använder 

merparten av empirisk forskning om orsaker till korruption subjektiva index som mått på 

korruption. Ett undantag utgörs av Treisman (2007, s. 239-242) som söker förklara 

variationen i det upplevelsebaserade korruptionsdatat från GCB, WBES och FNs ICVS. Den 

enda variabeln som förblir signifikant i alla tre fall efter relevanta kontrollvariabler förts in är 

BNP per capita. Han finner även ett signifikant samband mellan import som andel av BNP 

samt antalet dagar det tar att öppna ett företag och WBES-indikatorn. Vidare finner han att 

oljeexport är positivt korrelerad med ICVS. Mocan (2008) undersökte FNs ICVS på 

mikronivå och fann att både individuella egenskaper såväl som landspecifika egenskaper 

påverkar risken att bli frågad efter mutor. Bland annat kön, inkomst, utbildning, arbetslöshet i 

landet och institutionell kvalitet visade sig påverka risken för en individ att frågas om en 

muta.  

Bortsett från dessa två nämnda studier är det få som sökt förklara variationen i GCB, 

WBES och ICVS. De två förstnämnda källorna används för att operationalisera korruption i 

denna studie vilken således utgör ett bidrag till diskussionen om orsaker till korruption. 

Eftersom datat som GCB och WBES erbjuder är ett mått på korruption som skiljer sig från de 

mer vanliga subjektiva indexen finns här en chans att belysa problemet från annat håll. I 

Treismans (2009) studie av GCB och WBES behandlades datat på samma sätt som de 

subjektiva index som diskuterats. Detta trots att de olika indikatorerna ämnar mäta olika 

sorters korruption. Givet vad GCB och WBES mäter finns möjligheter att studera både 

utbudssidan och efterfrågesidan gällande mutor och bestickning.  

Fokus i denna studie ligger både på utbud- och efterfrågesidan och den empiriska 

studien ämnar lägga en grund för diskussioner kring både privata och offentliga aktörers 

incitamentstrukturer. Den teoretiska modell som ligger till grund för studien belyser både 

privat och offentlig sektors incitamentsstrukturer gällande mutor. Denna modell har, så vitt 

jag vet, tidigare endast testats empiriskt med subjektiva korruptionsindex och mikrodata på 

nationell nivå (se Campante et al. 2009 och Gamboa-Cavazos et al. 2007). Eftersom modellen 

behandlar mutor lämpar sig en empirisk undersökning med de indikatorer som finns 

tillgängliga i GCB och WBES. 
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3.2 Teoretiskt ramverk 

I detta avsnitt presenteras den teoretiska modell som ligger till grund för denna studie. 

Modellen härrör från en studie av Gamboa-Cavazos et al. (2007, s. 6-12) och är en utveckling 

av en modell konstruerad av Campante et al. (2009). Denna modell utgår ifrån en utbud-

efterfrågeanalys av korruption och fokuserar på oärligheter mellan offentlig och privat sektor. 

Mutor och utpressning är de former av korruption som analyseras. Korruption har tidigare 

analyserats utifrån utbud-efterfrågan av bland andra Campante et al. (2009) och Shleifer och 

Vishny (1993). Nedan kommer jag presentera den del av modellen från Gamboa-Cavazos 

(2007) som ämnar förklara sättet på vilket en företagare och en politiker optimerar nivåer på 

korrupt beteende. I bakgrunden antas utbud och efterfrågan på korruption. En utbudskurva 

som bestäms av politiker, statstjänstemän, något förenklat uttryckt staten, och en 

efterfrågekurva som bestäms av den privata sektorn3.  

 Utbuds- och efterfrågefunktionerna antas bero på två olika effekter som båda 

påverkas av politisk stabilitet. Den första kallas här efterfrågeeffekten (capture effect av 

Gamboa-Cavazos et al. 2007) och syftar till att förklara hur företagarens incitament att muta 

politikern stärks i takt med att politikern sitter längre vid makten. Den andra kallas här 

horisonteffekten (horizon effect) och syftar till att förklara hur politikerns incitament att bete 

sig korrupt är som starkast när dennes politiska horisont är relativt kort. 

 Dessa två effekter genererar en hypotes om ett U-format samband mellan korruption 

och politisk stabilitet. Vid relativt låga nivåer av politisk stabilitet, det vill säga när 

ämbetstider är relativt korta, antas horisonteffekten vara dominerande vilket resulterar i hög 

korruption. Vid relativt höga nivåer av politisk stabilitet antas å andra sidan 

efterfrågeeffekten vara dominerande vilket också resulterar i hög korruption. När den 

politiska stabiliteten varken är hög eller låg antas effekterna ta ut varandra och detta resulterar 

i relativt låg korruption. 

 Utbudet och efterfrågan på korruption antas främst vara beroende av två parametrar. 

Den första relaterar till marknadsstrukturer där staten agerar, bland annat politikernas 

ämbetstider. Den andra relaterar till marknadsstrukturer där den privata sektorn agerar, bland 

annat konkurrenssituationer och storleken på ekonomiska räntor. 

                                                
3 Den modell som förklarar utbudet av och efterfrågan på korruption sammanfattas endast kortfattat i detta 
kapitel. För en mer utförlig beskrivning hänvisar jag därmed till Gamboa-Cavazos et al. (2007, s. 6-12). 
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3.2.1 En modell som förklarar incitament till mutor och utpressning 

Nedan kommer den mikroekonomiska modellen som ämnar tydliggöra företagares och 

politikers incitamentstrukturer presenteras. Modellen är som tidigare nämnt konstruerad av 

Gamboa-Cavazos et al. (2007) och min beskrivning av denna är i stort sätt en översättning av 

den beskrivning som återfinns i artikeln den härrör från4. Gamboa-Cavazos et al. (2007, s. 8) 

klargör att deras modell inte löser ut jämviktsnivåer för korruption analytiskt utan att de 

snarare definieras implicit. Syftet med modellen är således att klargöra för hur aktörers 

incitamentstrukturer påverkas av politisk stabilitet och marknaders karaktärsdrag.  

Först och främst antas c(γ) där c är mutor och γ är en parameter som kan tolkas som en 

sannolikhet att en politiker förlorar sin post. Således antas att ! ∈ [0,1]. Inledningsvis antas 

en företagare som möter fullständig konkurrens och gör normal vinst så länge denne inte 

ingår i korrupta relationer med den offentliga sektorn. Vidare kan företagaren spendera c av 

sina resurser på korrupt verksamhet (till exempel mutor) för att erhålla offentliga tjänster som 

leder till mindre konkurrens och vinster över det normala. Dessutom antas att det inte finns 

något hot att den korrupta relationen avslöjas av någon av parterna eftersom företagaren 

betalar mutan frivilligt. Företagaren antas även vara villig att betala mutor så länge politikern 

har möjlighet att bidra med offentliga tjänster inom en trolig policyhorisont, det vill säga så 

länge (1− !) > 0.  

 Slutligen antas att den totala kostnaden av mutor för företagaren är en tilltagande 

funktion av c (observera att ! ≥ 0). Kostnaden av att betala mutor antas definieras av 

funktionen, 

     !(!) = !!

!
.      (1) 

Företagaren har även ekonomiska räntor som betecknas !(!), med förstaderivatan, !! > 0, 

och andraderivatan, !!! < 0. Detta innebär att företagaren maximerar sin förväntade vinst på 

följande vis: 

    max! ! ≡ (1− !) ∙ !(!)− !!

!
    (2)

  

                                                
4 För en utförligare beskrivning av denna modell hänvisar jag därför till Gamboa-Cavazos et al. (2007, s. 8-10). 
På grund av fel som upptäckts i den ursprungliga modellen har jag, med stor hjälp från en anonym granskare, 
omformulerat delar av presentationen, detta gäller främst ekvation (3) och (5).  
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vilket genererar förstaordningsvillkoret, 

     (1− !) ∙ !!(!)− ! = 0    (3) 

 där (1− !) ∙ !!(!) utgör marginalintäkten och ! marginalkostnaden av korruption. 

Detta definierar implicit företagarens optimala nivå på mutor, c*, som en funktion av 

politikerns beslutshorisont och de ekonomiska räntornas marginella ökning. Givet detta kan 

det observeras att företagaren kommer att allokera resurser till mutor så länge avkastningen 

från 1 krona spenderat på mutor är lika med den marginella ökningen av de ekonomiska 

räntorna. Utgifterna spenderade på mutor begränsas dock utav politikerns möjliga 

policyhorisont. Implikationerna detta genererar diskuteras i nästa avsnitt. 

 På andra sidan hittar vi en politiker som strävar efter att maximera sin nytta. Gamboa-

Cavazos et al. (2007) antar att denna politiker är egenintresserad och har en nyttofunktion 

som endast innefattar intäkter från korruption. Från ekvation (3) kan vi enkelt se att det är 

optimalt att betala lite i mutor när politikerns policyhorisont är kort (γ är stort). På grund av 

detta vill politikern kunna tillskansa sig inkomster från företagaren på andra sätt. Detta 

avspeglas i antagandet att företagaren även kan utsättas för utpressning, e. Denna betalning, 

e, genererar inga fördelar i form av räntor till företagaren och är påtvingad. 

 Vidare antas att utpressning är kostsamt för politikern eftersom det kräver en 

ansträngning och dessutom innebär en politisk risk. Företagarens räntor är nu även en 

funktion av utpressning, !(!, !), med derivatorna !! > 0,!!! < 0,!! < 0,!!! > 0 och 

!!" < 0. Att den sistnämnda derivatan är negativ innebär att räntorna som genereras av mutor 

är mindre när företagaren måste betala mer i form av utpressning. Vidare antas att !!" varken 

beror på c eller e5. Eftersom företagaren inte väljer nivån på e förklarar fortfarande c* sättet 

på vilken denne väljer optimala utgifter på mutor. 

 Detta leder oss fram till politikerns nyttofunktion,  

     ! = ! + !∗(!, !)− ! !!

!
    (4) 

 där de politiska kostnaderna som utpressning för med sig anges av ! !!

!
. Givet denna 

kostnad så kommer politikern alltid föredra att få betalning i mutor före utpressning, ceteris 

paribus. Maximering av ekvation (4) ger förstaordningsvillkoret, 
                                                
5 Vilket innebär att tredjederivatorna !!"" = !!"! = !!!" = 0. 
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     !"
!"
= 1+ !!∗(!,!)

!"
− !" = 0    (5) 

 där 1 utgör marginalintäkten och resterande del av ekvationen marginalkostnaden. 

Denna ekvation definierar implicit den optimala nivån på utpressning, !∗, som en funktion av 

politikerns policyhorisont samt de politiska kostnaderna av utpressning. 

3.2.3 Implikationer av den teoretiska modellen 

Modellen som presenterats ovan, i synnerhet ekvation (3) och (5), ger oss sex viktiga 

påståenden som är av vikt för den senare empiriska studien. Dessa sammanfattas nedan6. 

 Korta ämbetstider, eller policyhorisonter, innebär att politikern har en mindre chans 

att förbli vid makten. Detta påverkar dennes incitament till utpressning av företag, det vill 

säga kortsiktiga inkomster från korruption. När sannolikheten att förbli vid makten minskar 

söker politikern öka sina inkomster från utpressning. Detta är vad Gamboa-Cavazos et al. 

(2007) och Campante et al. (2009) kallar horisont-effekten, vilket uttrycks !!
∗

!"
> 0. 

 Längre ämbetstider, eller policyhorisonter, stärker företagarens incitament att muta 

politikern efter detta ger honom en försäkring om att det finns tid för politikern att 

implementera de, av företagaren, önskade projekten. Detta kallas här för efterfråge-effekten 

och uttrycks som !"
∗

!"
< 0. 

 När jämvikt råder mellan utbud- och efterfrågesidan kan tre möjliga scenarion råda. 

När policyhorisonterna är korta har politikern starka incitament till utpressning medan 

företagaren har svaga incitament att muta. Detta innebär att horisont-effekten är dominerande 

och att korruptionen är hög. När policyhorisonterna å andra sidan är långa har företagaren 

starka incitament att muta politikern och eftersom den sistnämnde föredrar inkomster från 

mutor före utpressning dominerar efterfråge-effekten. Även i detta fall är korruptionen hög. I 

det tredje scenariot är policyhorisonterna medellånga och varken politikern eller företagaren 

har incitament att öka sina korrupta verksamheter. Detta innebär att korruptionen är låg. 

Tillsammans formar dessa tre scenarion ett U-format samband mellan korruption och längd 

på policyhorisonter, eller politisk stabilitet om så vill.  

 Om en marknad präglas av stora ekonomiska räntor har företagaren starka incitament 

att muta politikern för att dra nytta av dessa7. Incitamenten stärks i och med att storleken på 
                                                
6 För en utförligare beskrivning av dessa påståenden hänvisar jag till Gamboa-Cavazos et al. (2007, s. 10-12). 
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de ekonomiska räntorna ökar. Detta är vad Gamboa-Cavasoz et al. (2007) benämner ränte-

effekten, och detta skiljer deras modell från den konstruerad av Campante et al. (2009). 

Ränte-effekten kan uttryckas som !"
∗

!!!
> 0. När policyhorisonten är kort så dominerar dock 

efterfråge-effekten över ränte-effekten, vilket uttrycks som !
!!∗

!"!!!
< 0. 

 När de ekonomiska räntorna på en marknad är små sjunker politikerns inkomster från 

utpressning eftersom företagaren har mindre inkomster att ta ifrån. Detta gäller även när 

policyhorisonterna är långa och uttrycks som !
!!∗

!"!!!
< 0. 

 När de kostnader av utpressning som politikern möter är höga så minskar 

korruptionen i jämviktsläget. Detta gäller oavsett längd på policyhorisonten och uttrycks som 
!"∗

!"
< 0. 

 Tillsammans motiverar dessa sex påståenden konstruktionen av den empiriska modell 

som eftersträvas i denna studie. Policyhorisonterna, vilket jag hädanefter kommer referera till 

som politisk stabilitet, har en intuitiv effekt på korruption. De första tre påståendena klargör 

hypotesen om ett U-format samband mellan korruption och politisk stabilitet där förekomsten 

av mutor är vanligast förekommande i den tilltagande delen av kurvan. Det fjärde och det 

femte påståendet säger oss att korruption, och i synnerhet förekomsten av mutor, är vanligare 

på marknader där det finns stora ekonomiska räntor att göra vinster på. Detta samband har 

tidigare påvisats av bland andra Ades och Di Tella (1999) som finner att oljeexporterande 

länder uppfattas mer korrupta.  

 Det sista påståendet indikerar på ett negativt samband mellan korruption och allt som 

kan öka de kostnader av korruption som en politiker eller statstjänsteman möter. Dessa 

kostnader kan till exempel uttryckas som risken att bli påkommen. Risken att bli påkommen 

kan påverkas av flera olika faktorer, till exempel graden pressfrihet i ett land (Se t.ex. 

                                                                                                                                                  
7 De påståenden som följer har inte granskats ytterligare och härledningen av dessa kan därför ifrågasättas. Min 
beskrivning av dem är en sammanfattad översättning av beskrivningen i artikeln från vilken de härrör (Gamboa-
Cavazos, 2007, s. 10-12). Jag är medveten att artikeln i fråga ej är publicerad och det är troligtvis en utav 
anledningarna till att modellen innehåller fel och brister. Gamboa-Cavazos är doktorand på Harvard University 
och eftersom jag, med hjälp av en anonym granskare, lyckades visa att hans första påståenden stämmer 
redovisar jag även de resterande som har att göra med ekonomiska räntor. Dock utan revidering. Det kan tyckas 
något underligt att Gamboa-Cavazos et al. (2007) deriverar med avseende på en marginaleffekt (!!). Detta kan 
eventuellt motiveras av att de är intresserade av ränteeffekten på mängden mutor vid olika nivåer på 
policyhorisonter. Jag har via e-post sökt kontakt med Mario Gamboa-Cavazos, PhD, för tillgång till appendix 
eller en mer utförlig beskrivning. Detta utan framgång. 
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Treisman 2000, Brunetti och Weder 2003, Chowdhury 2004, Freille et al. 2007) eller 

huruvida demokratiska institutioner existerar. En befolknings utbildningsnivå kan även 

tänkas påverka, vilket diskuterats tidigare av Ades och Di Tella (1999). 

4. Empiri 

Givet den teoretiska modellens implikationer har en generell empirisk modell konstruerats för 

att kunna undersöka det påvisade sambandet. Modellen kan uttryckas som 

   !! = ! + !!!!! + !!!!!! + !!!!! + !!!!! + !!!! + !   (6) 

 där Y är den beroende variabeln korruption. Den huvudsakliga förklaringsvariabeln 

som speglar politikerns beslutshorisont, eller politisk stabilitet om så vill, utgörs av x1. Denna 

variabel kommer dels in i modellen med koefficienten β1, men även i kvadrerad form med 

koefficienten β2. Detta för att fånga upp det U-formade (kvadratiska) hypotetiska sambandet. 

Med hänvisning till den teoretiska modellen förväntas således β1 vara negativ medan β2 

förväntas vara positiv. Ett mått på ekonomiska räntor utgörs av variabeln x2 och dess 

koefficient β3 förväntas vara positiv. Förklaringsvariabeln x4 utgör kostnaderna för korruption 

eller risken att bli påkommen och dess koefficient, β3, förväntas anta ett negativt värde. Zi är 

en vektor av relevanta kontrollvariabler med koefficienterna Γi. Modellens slumpterm utgörs 

av ε och konstanten av α. 

 Den empiriska modellen som presenterats ovan är den modell som studien ämnat 

skatta. Givet problem med operationalisering av både beroende och oberoende variabler är 

det dock inte den modell som i slutänden använts för att generera de resultat som presenteras 

i kapitel 6. Dels speglar, som tidigare diskuterat, indikatorerna från GCB och WBES olika 

former av korruption. Vissa teoretiska begrepp har även visat sig vara svåra att 

operationalisera när lämpliga proxyvariabler saknats. Under vägens gång har en rad variabler 

testats i alla tänkbara kombinationer. Dessa variabler presenteras och diskuteras i avsnittet 

som följer. Sedan diskuteras eventuella problem med endogenitet och omvänd kausalitet. 

Kapitlet avslutas med deskriptiv statistik för variabler som inkluderats i de slutgiltiga 

modellerna. 

4.1 Variabelspecifikation 

Detta avsnitt beskrivs de två beroende variablerna som ämnar spegla korruption, därefter 

följer en genomgång av de huvudsakliga förklaringsvariablerna vilka mäter politisk stabilitet. 
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Avsnittet avslutas med en diskussion om de övriga förklarings- och kontrollvariabler som 

undersökts. 

4.1.1 Beroende variabel – GCB 

Transparency International har sedan 2003 publicerat GCB på årlig basis. GCB är en 

opinionsundersökning som ämnar fånga upp allmänhetens uppfattningar och erfarenheter av 

korruption, bestickning och mutor. Valet av respondenter är utfört så att resultaten för varje 

land representerar den vuxna befolkningens åsikter och erfarenheter. Respondenterna utgörs 

av privatpersoner som är över 16 år gamla. I varje land har mellan 500 och 3000 intervjuer 

eller enkäter utförts. 

Den fråga i GCB som jag använt för att operationalisera korruption undersöker 

respondenternas erfarenhet av mutor. Datat anger den procentuella andelen av de tillfrågade 

som har uppgett att de någon gång under det senaste året betalat mutor för att få tillgång till 

nio olika tjänster. De tjänster som listas är utbildning, juridiska tjänster, medicinska tjänster, 

polis, registrerings- och tillståndstjänster, samhällsservice, skatteintäkter samt tullar.8   

GCB för 2010 omfattar 86 länder från alla världens kontinenter. Av dessa finns 

upplevelsebaserad data för 83 länder, vilka presenteras i appendix 1. 

4.1.2 Beroende variabel – WBES 

Världsbanken har sedan 2002 utfört WBES, som är en enkät-/intervjustudie på företagsnivå. 

Studien görs på en representativ population av undersökningsländernas privata sektor och 

täcker områden såsom infrastruktur, brottslighet och korruption. Typiskt är att 1200 till 1800 

intervjuer genomförs i stora ekonomier, 360 i medelstora och 150 i små. Till skillnad från 

GCB, vars respondenter utgörs av privatpersoner och hushåll, fokuserar WBES endast på 

företag. 

 En utav indikatorerna i WBES anger hur många utav de tillfrågade som uppgett att de 

under den studerade perioden varit tvungna att betala informella avgifter för at ”få saker 

gjorda”. Det är med denna indikator jag operationaliserat korruption. En utav nackdelarna 

med WBES är att undersökningsobjekten tenderar att ändras från år till år. Exempelvis 

innefattade 2009 års studie 52 länder medan 2008 års studie endast innefattade 8. 

Undersökningsobjekten är inte heller samma länder från år till år. På grund av detta har jag 

                                                
8 För mer om metodologin bakom samt resultaten från GCB 2010, se 
http://www.transparency.org/content/download/57371/917572/version/2/file/Barometer_2010_web.  
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använt mig utav data mellan perioden 2005-2009, detta för att kunna inkludera fler än 52 

observationer. För de länder som endast dyker upp i en undersökning mellan dessa år har 

denna observation tagits med. För länder som dyker upp två eller fler gånger har ett 

genomsnitt räknats ut. Totalt finns data för 114 länder, vilka presenteras i appendix 2.9 

4.1.3 Politisk stabilitet 

Givet studiens syfte och frågeställning är variabler som speglar politisk stabilitet mina 

huvudsakliga förklaringsvariabler. Tre variabler är konstruerade för att fånga upp den 

politiska stabiliteten i länder. Den första anger genomsnittlig ämbetstid för regeringschefer 

under en 15- respektive 20-årsperiod. Denna variabel är konstruerad genom observationer av 

antalet gånger mina undersökningsobjekt (d.v.s. länder) bytt regeringschef under den givna 

tidsperioden. Till detta har jag använt det internetbaserade uppslagsverket 

WorldStatesmen.org. För att säkerställa att informationen är riktig har jag kontrollerat denna 

med hjälp av CIA’s World Factbook. Den andra variabeln som är tänkt att spegla politisk 

stabilitet anger genomsnittlig ämbetstid för det styrande politiska partiet. Denna är 

konstruerad på samma sätt som föregående med skillnaden att jag observerat antalet gånger 

styrande parti förändrats under den givna perioden. Båda dessa har beräknats genom y/(1+x), 

där x anger antal gånger regeringschef respektive styrande parti förändrats under den 

undersökta perioden y (15 eller 20 år). Båda dessa variabler är sedan logaritmerade för 

minska värdena och göra estimaten mindre känsliga för extremvärden. Den tredje variabeln 

för politisk stabilitet är hämtad från Världsbankens Database of Political Institutions (DPI). 

Ur 2009 respektive 2004 års upplaga av detta dataset har jag hämtat en variabel (maj, eller 

Margin of Majority) som anger andelen stolar regeringspartiet eller partierna innehar i den 

lagstiftande församlingen. Dessa operationaliseringar har tidigare använts av Campante et al. 

(2009, s. 61-63) som utfört en liknande studie. 

 För datat från GCB är de två förstnämnda variablerna beräknade under en 20-

årsperiod som sträcker sig från 1989 till och med 2008. För WBES är variablerna beräknade 

för en kortare tidsperiod, 15 år, av två anledningar. För det första börjar tidsperioden 1989 för 

att forna Sovjetstater (som blev självständiga 1990) ska kunna inkluderas. För det andra 

utgörs datat från WBES av ett genomsnitt för observationer mellan 2005 och 2009 sträcker 

sig tidsperioden, för att minska risken för endogenitet, endast till och med 2003.  

                                                
9 För mer om metodologin bakom WBES, se https://www.enterprisesurveys.org/Methodology. 
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 Ledare för interimsregeringar samt agerande ledare har räknats som en förändring, 

oavsett hur kort de suttit. Detta för att undvika att göra subjektiva bedömningar om hur stor 

inverkan dessa förändringar har på den politiska stabiliteten i ett land. I länder där 

premiärministern formellt leder regeringen men makten egentligen vilar hos president, kung, 

diktator eller dylikt så har byten av dessa räknats istället för byten av premiärministern. Ett 

exempel på detta är Kamerun där presidenten har den faktiska makten medan 

premiärministern utåt sett innehar den exekutiva makten. Även i Sydkorea innehar 

presidenten en avsevärd exekutiv makt. Under perioden 1989-2008 har Sydkorea bytt 

premiärministrar 26 gånger och ledande parti 20 gånger. Dessa siffror underminerar den 

politiska stabilitet som faktiskt råder i landet, därför har byten av president använts istället. 

 För länder som blev självständiga från Sovjetunionen 1990 har detta räknats som den 

första förändringen. Hongkong, Kosovo och Timor-Leste har uteslutits eftersom de erhöll 

självständighet 1997, 2008 och 2002. Västbanken och Gaza har även uteslutits av uppenbara 

anledningar. När det gäller den tredje kontrollvariabeln som anger antalet stolar i lagstiftande 

församling som innehas av regeringsparti(er) saknas värden för Afghanistan, Fiji, Hongkong, 

Kosovo och Västbanken/Gaza i GCB-datasetet. Detsamma gäller för Afghanistan, 

Vitryssland, Bhutan, Demokratiska republiken Kongo, Guinea-Bissau, Kosovo, Liberia, 

Lettland, Mali, Montenegro, Nepal, Serbien, Swaziland, Tonga och Västbanken/Gaza för 

2004 års observationer som använts i WBES-datasetet. 

4.1.4 Övriga förklarings- och kontrollvariabler 

Med politikernas beslutshorisont operationaliserat med de ovan diskuterade variablerna 

återstår två teoretiska begrepp; ekonomiska räntor och kostnaden av korruption, eller risken 

att bli påkommen. Det sistnämnda har operationaliserats med hjälp av ett antal indikatorer. 

BNP per capita för 2008 respektive 2004 är hämtat från Världsbankens World Development 

Indicators (WDI). Variabeln är motiverad av tidigare forskning om orsaker till korruption (se 

till exempel La Porta et al. 1999, Ades och Di Tella 1999, Treisman 2000, Treisman 2007, 

Campante et al. 2009) och avses i denna studie fånga upp risken för korrupta aktörer att bli 

påkomna. Mer ekonomiskt utvecklade länder har i regel bättre fungerande och mer 

transparenta institutioner. BNP per capita antas således vara negativt korrelerad med 

korruption. Denna variabel har även tagits in i kvadrerad form, motiverat av tidigare 

forskning (se t.ex. Campante et al. 2009). Detta eftersom det starka negativa sambandet 

mellan korruption och ekonomisk utveckling tenderar att avta vid högre nivåer på BNP per 
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capita. Vidare har fyra ytterligare variabler tagits in i samma syfte. Ett demokratiindex har 

hämtats från datasetet Polity IV. Höga värden indikerar att landet i fråga är en fungerande 

demokrati, därför antas sambandet bli negativt. Ades och Di Tella (1999) använder även 

skolgång som proxyvariabel för samhällets förmåga att bedöma regeringens uppförande. 

Motiverat av detta har en indikator som anger inskrivningsgraden (netto %) i gymnasieskola 

eller motsvarande hämtats från Världsbankens WDI. Sambandet med korruption väntas vara 

negativt. Motiverat av studier som visat på att en fri press leder till mindre korruption (se t.ex. 

Treisman 2000, Brunetti och Weder 2003, Chowdhury 2004, Freille et al. 2007) har även ett 

pressfrihetsindex hämtats från Freedom House. Detta förväntas vara positivt korrelerat med 

korruption eftersom höga värden indikerar låg pressfrihet. Den fjärde och sista variabeln som 

ämnar relatera till politiska kostnader av korruption och risken att bli påkommen är ett index 

över kvalitet på rättssystem från Världsbankens WGI. Ett bättre fungerande rättssystem antas 

öka risken för korrupta aktörer att bli påkomna. 

 För att operationalisera det teoretiska begreppet ekonomiska räntor har i huvudsak en 

indikator från WDI tagits in. Motiverat av bland andra Ades och Di Tella (1999) har 

oljeexport som andel av total export testats som proxyvariabel för ekonomiska räntor. Större 

oljetillgångar antas leda till att företag har högre ekonomiska räntor att försöka vinna, vilket 

antas leda till högre korruption. Vidare har import som andel av BNP tagits in från WDI som 

proxyvariabel för öppenhet mot omvärlden. Detta motiverat av bland andra Ades och Di 

Tella (1999) och Treisman (2000). I länder som är mer öppna mot omvärlden och för 

internationell handel utsätts ofta de inhemska företagen av större konkurrens. Denna variabel 

antas därför kunna fånga upp både ekonomiska räntor och risken för korrupta aktörer att bli 

påkomna. Utsätts de inhemska företagen för stor konkurrens från omvärlden minskar de 

ekonomiska räntor som går att utvinna. Ett land som är mer öppet mot omvärlden antas även 

vara mer transparent och demokratiskt, vilket ökar risken för korrupta aktörer att bli 

påkomna. Sambandet med korruption förväntas därför vara negativt. 

 Utöver de ovan diskuterade variablerna har en kontrollvariabel medtagits. Från 

Världsbankens WDI har en variabel som anger antal dagar det i genomsnitt tar att starta ett 

företag hämtats. Denna variabel har tidigare använts av bland andra Treisman (2007) och 

Campante et al. (2009) och antas spegla byråkraters förhandlingskraft. Hypotesen är att ju 

längre tid det tar att öppna ett företag desto mer benägna är den privata sektorn att ge mutor 

för att försöka förkorta denna väntetid. Riktningen på det kausala sambandet mellan denna 



20 
 
 

variabel och förekomsten av mutor är dock svårbedömd. Detta eftersom korrupta byråkrater 

kan tänkas ha incitament att medvetet förlänga väntetider för att kunna samla in mer mutor. 

 För att fånga upp eventuella regionspecifika egenskaper har fem dummyvariabler 

konstruerats, exklusive referensländer. Länderna har delats in i fem grupper: (1) Asien och 

Oceanien; (2) Latinamerika; (3) Mellanöstern och Nordafrika; (4) Afrika söder om Sahara; 

(5) Nyligen självständiga stater (NIS, forna Sovjetstater), Balkan och Östeuropa. För GCB-

datat utgörs referensgruppen av OECD-länder från Europa, Asien, Oceanien och 

Nordamerika10. För WBES-datat utgörs referensgruppen endast av fyra länder, vilka är 

Portugal, Irland, Grekland och Spanien (PIGS). 

4.2 Omvänd kausalitet och endogenitet 

Riktningarna på de kausala samband som råder mellan korruption och variabler såsom 

ekonomisk utveckling är ofta svåra att klargöra. Detta kan orsaka problem med bland annat 

endogenitet. Som diskuterats i tidigare kapitel påverkar korruption institutionell kvalitet, 

investeringar, ekonomisk tillväxt och i förlängningen många andra faktorer. Mina resultat 

visar på att högre ekonomisk utveckling resulterar i mindre korruption. Tidigare forskning 

samt intuition säger oss att kausaliteten även kan röra sig åt andra hållet, att höga nivåer av 

korruption resulterar i lägre ekonomisk utveckling. Samma problem uppenbarar sig med 

variabeln skolgång. Mauro (1998) visade att korruption, eller åtminstone uppfattningar om 

korruption, påverkar allokeringen av statliga resurser på snedvridande sätt. Högre korruption 

kan därför misstänkas leda till att mindre resurser spenderas på utbildning och att detta i 

förlängningen avspeglas i statistiken över skolgång. 

 I en OLS-regression är endogenitet ett resultat av en korrelation mellan en eller flera 

oberoende variabler och den additiva slumptermen. Detta beror oftast på utelämnade 

variabler. När den ”sanna” modellen innehåller förklaringsvariabler som inte inkluderas i den 

skattade modellen fångas variansen i dessa utelämnade variabler upp i slumptermen. Tidigare 

har jag diskuterat kring fenomenet korruption och påpekat hur mångfacetterat detta begrepp 

är. Givet detta är det väldigt svårt att skatta en sann modell för korruption. Det kommer alltid 

finnas omätbara faktorer som utelämnas, till exempel ogripbara kulturella faktorer. 

                                                
10 Dessa är Australien, Österrike, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Irland, Israel, Italien, Japan, 
Sydkorea, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Portugal, Slovenien, Spanien, Storbritannien och USA 
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 För att skattningarna från OLS ska vara valida krävs att de oberoende variablerna inte 

är korrelerade med slumptermen. Detta antagande uppfylls inte om problem med endogenitet 

och omvänd kausalitet råder. Vid problem likt dessa ska först och främst den sanna modellen 

försöka skattas. Om detta inte är möjligt, till exempel vid studier om korruption, är det vanligt 

att använda en metod som kallas instrumentvariabelanalys. Upptäcks det att en variabel x är 

korrelerad med slumptermen ε söks minst en variabel som är korrelerad med x men inte med 

ε. Denna eller dessa variabler används sedan som instrument i instrumentvariabelanalysen 

(Greene, 2008, s. 314-315). Eftersom instrumentvariabelanalys inte ligger inom ramen för en 

uppsats på C-nivå har inte denna metod applicerats. 

 I tidigare studier av orsaker till korruption har alltid en omvänd kausalitet antagits 

finnas mellan ekonomisk utveckling och korruption. Treisman (2007) använde sig av skattade 

nivåer av BNP med köpkraftsparitet från 1700 och 1820 som instrumentvariabel för BNP per 

capita i sin analys av GCB och WBES från 2005. BNP per capita förblev signifikant även i 

regressionerna där instrumentvariablerna användes. Detta motiverades som en lämplig 

instrumentvariabel eftersom det är svårt att tänka sig att BNP-nivåer från 1700 och 1820 kan 

påverka förekomsten av mutor idag.  

 Vad som bör tydliggöras är att ingen större tonvikt läggs vid analysen av de 

förklaringsvariabler som kan misstänkas vara källor till endogenitet och omvänd kausalitet. 

De betraktas främst som kontrollvariabler och analysen som följer handlar främst om de 

huvudsakliga förklaringsvariablerna som speglar politisk stabilitet. 

4.3 Deskriptiv statistik 

Efter en lång process av testregressioner och avvägningar beslutades det om två slutgiltiga 

empiriska modeller. Vilka utav många anledningar inte inkluderade alla ovan diskuterade 

variabler. Proxyvariabeln för ekonomiska räntor, oljeexport, visade sig vara särskilt 

problematisk. Dels saknas data för många av länderna som inkluderas i GCB och WBES, 

vilket skulle leda till att det redan låga antalet observationer skulle bli än lägre. Dessutom 

visade sig variabelns koefficienter bli instabila och insignifikanta i alla körningar. Dessa 

anledningar resulterade i att jag bestämde att utesluta variabeln11. 

 I de använda empiriska modellerna uteslöts även alla utom tre variabler som avser 

spegla politiska kostnader av korruption, eller risken för korrupta aktörer att bli påkomna. 

                                                
11 Resultat från dessa regressioner kan erhållas från författaren på begäran. 
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Med tanke på att mina två ursprungliga dataset från GCB och WBES innehöll en begränsad 

mängd observationer (86 respektive 114) uteslöts några variabler av två anledningar; (i) för 

att variablerna saknar värden för många observationer och (ii) för att antalet frihetsgrader i de 

slutgiltiga regressionerna inte skulle bli för låga. Nedan följer deskriptiv statistik för de 

variabler som inkluderats i de slutgiltiga modellerna.  

Tabell 1: Deskriptiv statistik för variabler i GCB-datasetet 
Variabel Observationer Medelvärde Std. avvikelse Min Max 
GCB 2010 67 24.344 22.310 .447 89.194 
LN Reg.chef 67 1.070 .617 0 2.996 
LN BNP pc 67  8.873 1.530 5.403 11.457 
Skolgång 67 73.153 23.122 19.239      98.306 
Demokratiindex 67 7.507 3.140 0 10 
  

 Tabell 1 visar deskriptiv statistik för de variabler som inkluderades i den slutgiltiga 

modellen för regressionerna med GCB. 16 av de 83 observationer som ursprungligen fanns 

med i datasetet från GCB har exkluderats på grund av bristfällig data för förklaringsvariabler, 

således är 67 länder kvar. Den beroende variabeln GCB 2010 har medelvärdet 24.344 och en 

relativt hög standardavvikelse (22.310). Landet med lägst observerat värde är Danmark med 

0.447 och det land med högst är Liberia med 89.194. Den deskriptiva statistiken för GCB-

datasetet blir intressant när den sätts i kontrast mot den för WBES-datasetet, som presenteras 

i tabell 2. 

Table 2: Deskriptiv statistik för variabler i WBES-datasetet 
Variabel Observationer Medelvärde Std. avvikelse Min Max 
WBES 05-09 94  32.062 21.884 4.36 85.07 
LN Parti 94 1.417 .798 -.065 2.708 
LN BNP pc 94  7.249 1.363 4.530 10.726 
Skolgång 94  53.408 28.695 4.055    95.261 
Demokratiindex 94 5.394 3.661  0 10 
Dagar att starta 
ett företag 

94 28.585 29.939 3 216 

 

 Av de ursprungliga 114 observationerna i WBES återstår 94 i den slutgiltiga 

modellen. Beroende variabeln WBES 05-09 har ett medelvärde på 32.062. Det lägsta 

observerade värdet har Spanien (4.36) och det högsta Bangladesh (85.07). Medelvärdet på de 

kontrollvariabler som återfinns i både modellen för GCB och WBES skiljer sig markant. 

Medelvärdet på demokratiindex är 5.394 för WBES och 7.507 för GCB. Dito för skolgång är 

53.408 respektive 73.153. Medelvärdet för BNP per capita angett i US $ är för WBES 

1406.697 (BNP per capita = eLN BNP pc) och för GCB 7136.659. Detta är en markant skillnad 

och visar på en viktig skillnad mellan dataseten. I WBES är fattigare länder 
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överrepresenterade, vilket lätt kan observeras i appendix 2. Detta beror på att ett av syftena 

med WBES är att bidra den privata sektorn med underlag till riskkalkyler gällande 

investeringar och dylikt. Värdena för de länder som återfinns i båda dataseten skiljer sig även 

åt, vissa mer än andra. Till exempel kan ett värde på 44.69 observeras för Kenya i GCB 

medan samma land i WBES har ett värde på 79.22. För Portugal kan siffrorna 3.16 respektive 

14.46 observeras. Detta styrker tesen att de båda indikatorerna fångar upp olika sorters mutor 

och korruption. 

5. Metod 

I följande kapitel diskuteras först validitet, reliabilitet och källkritik. Detta följt av en 

beskrivning av de använda regressionsmetoderna OLS och LAD. Kapitlet avslutas med ett 

avsnitt om modellkontroll för OLS. Det enda problemet som stöttes på var 

heteroskedasticitet. Eftersom LAD är en robust regressionsmetod så kontrollerades detta inte 

i LAD-modellerna. 

5.1 Validitet, reliabilitet och källkritik 

Centralt för all empirisk samhällsvetenskap är validitet. Validitet brukar oftast definieras på 

tre olika sätt; (i) att det i studien finns en klar koppling mellan teoretiska definitioner och 

operationella indikatorer samt (ii) att datainsamlingen och resten av studien är fri från 

systematiska fel. Dessa två definitioner av validitet brukar benämnas begereppsvaliditet. En 

tredje definition är (iii) att studien mäter vad forskaren ämnar den att mäta, detta brukar kallas 

resultatvaliditet (Esaiasson et al., 2007, s. 63). 

 Utöver att en studie bör präglas av hög validitet krävs att reliabiliteten är hög. Med 

reliabilitet syftar man till att det inte finns några slumpmässiga eller osystematiska fel. Detta 

kan främst vara ett problem under datainsamling eller bearbetning, vilket kan handla om 

slarvfel och dylikt. Är forskaren noggrann med begreppsvaliditet och reliabilitet kan denne 

vara säkrare på att studien mäter det den ämnar mäta, med andra ord att resultatvaliditeten är 

hög (Esaiasson et al., 2007, s. 70). 

 För att inte min studie ska kunna ifrågasättas om problem med validitet och reliabilitet 

har jag varit ytterst noggrann med datainsamling och -bearbetning. Jag har använt mig av 

pålitliga källor vilka alla nyttjats i tidigare nationalekonomisk forskning. Beräkning av 

egenkonstruerade variabler (se avsnitt 4.1.3) har skett systematiskt och noggrant för att 
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undvika slarvfel. Operationalisering av samtliga teoretiska begrepp och definitioner har 

genomförts och motiverats med tidigare forskning och nationalekonomisk teori i beaktning. 

5.2 OLS och LAD 

Jag har valt att använda mig av en kvantitativ metod, mer precist skattningar av 

regressionsmodeller. Till att börja med har regressioner utförts med metoden Ordinary Least 

Squares (OLS) i Stata 10. OLS som regressionsmetod minimerar summan av det kvadrerade 

vertikala avståndet mellan observerade värden och förväntade värden genererade av den 

linjära modellen (Studenmund, 2006, s. 36-37). 

 På grund av att outliers i mina dataset orsakat snedvridningar av koefficienterna 

skattade med OLS har även metoden Least Absolute Deviations Estimation (LAD) använts 

som ett komplement till OLS. Två analyser utförs för att undersöka hur sambandet förändras 

om inflytelserika outliers ges mindre vikt. För en beskrivning hur inflytelserika outliers 

identifierades, se appendix 4. LAD är en metod som minimerar absoluta avvikelser, att 

jämföra med OLS som minimerar kvadrerade avvikelser. Detta kan uttryckas, 

   min !! − !! + !!!!!!−. . .−!!"!!"!
!!!     (7) 

 där yi är det värdet på observation i av den beroende variabeln och xij är värdet på 

observation i av förklaringsvariabel j (j = 1, …, k) (Greene, 2008, s. 406). Detta kan jämföras 

med OLS som definieras, 

     min (!! − ŷ!)!!
!!!      (8) 

 där yi är värdet på observation i av den beroende variabeln och ŷi är det skattade 

värdet på observation i av den beroende variabeln. Med andra ord minimerar OLS de 

kvadrerade residualerna (Studenmund, 2006, s. 36). 

 OLS tar inte hänsyn till stora avvikelser från regressionslinjen. Särskilt i fall där 

endast ett fåtal observationer finns tillgängliga kan detta orsaka stora snedvridningar. LAD är 

mer robust än OLS och ger mindre vikt till outliers vilket gör att dessa inte snedvrider 

skattningarna av koefficienterna på samma sätt som de kan göra i OLS. LAD skattas med 

hjälp av en medianregression, detta kan jämföras med OLS som snarare fokuserar på 

medelvärden (Greene, 2008, s. 407-408). 
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5.3 Modellkontroll OLS 

För att OLS ska anses vara den bästa metoden för att skatta en regressionsmodell krävs att sju 

klassiska antaganden ska uppfyllas. Dessa är (1) att modellen är linjär och korrekt 

specificerad med en additiv slumpterm; (2) att slumptermen har medelvärdet noll; (3) att 

förklaringsvariablerna inte är korrelerade med slumptermen; (4) att modellen är fri från seriell 

korrelation; (5) att modellen är fri från heteroskedasticitet, det vill säga att slumptermen har 

konstant varians; (6) att modellen är fri från multikollinearitet; och (7) att slumptermen är 

normalfördelad (Studenmund, 2006, s. 88-89). De enda problem som stöttes på i mina OLS-

skattningar var heteroskedasticitet i båda fall och multikollinearitet i regressionerna med 

GCB. Heteroskedasticiteten testades för med hjälp av Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test 

och multikollineariteten med VIF-test. För en närmare förklaring av modellkontrollen, se 

appendix 3. 

 Multikollineariteten i GCB-modellen beror främst på variabler som förts in i 

kvadrerad form, vilket uppenbarligen är svårt att åtgärda. Detta har därför ignorerats. 

Skolgång visade sig även starkt korrelerad med BNP per capita i GCB-modellen vilket är 

väntat. Eftersom variablerna är signifikanta och ingen större vikt kommer läggas vid analysen 

av deras koefficienter på grund av misstankar om omvänd kausalitet utgör inte 

multikollineariteten något större problem. Hänsyn till multikollinearitet gällande de 

kvadrerade variablerna har däremot tagits in i analysen av resultaten. Detta eftersom en känd 

konsekvens av multikollinearitet är att koefficienterna inte kan skattas med lika stor precision 

och att de lätt kan få oväntade tecken (Studenmund, 2006, s. 250-253). Heteroskedasticiteten 

har åtgärdats med hjälp av regressioner med Huber-White robusta standardfel. Denna metod 

korrigerar kovariansmatrisen men förändrar inte skattningarna av koefficienterna. Resultatet 

av detta är ibland att standardfelen blir större än de som skattas av OLS och således sjunker 

ibland t-värdena (Studenmund, 2006, s. 365-366). 

6. Resultat 

I detta kapitel presenteras och analyseras resultaten. Första avsnittet behandlar resultaten från 

regressionerna med GCB som beroende variabel. Andra avsnittet behandlar resultaten med 

WBES som beroende variabel. 
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6.1 GCB 

I tabell 3 presenteras resultaten från regressionerna med GCB som beroende variabel. OLS 

producerar endast fem signifikanta koefficienter. Som vi kan se i tabellen är koefficienterna 

för LN BNP pc och dess kvadrat signifikanta (p<0.01). Koefficienterna för Demokratiindex, 

Skolgång och dummyvariabeln NIS/Balkan/Östeuropa är alla signifikanta med p<0.05. De 

huvudsakliga förklaringsvariablerna av intresse, LN Regeringschef samt dess kvadrat, har 

dock insignifikanta koefficienter. Trots det antyder koefficienternas värden (negativ för LN 

Regeringschef och positiv för dess kvadrat) om ett U-format samband. OLS-modellen har en 

justerad förklaringsgrad (Adj. R2) på 0,806 vilket indikerar på att den skattade modellen 

förklarar 80,6 % av variansen i den beroende variabeln. Detta tolkas dock med försiktighet 

eftersom den skattade modellen inte antas vara den ”sanna” modellen. Modellen skattad med 

LAD har en något lägre förklaringsgrad på 0,653. 

Tabell 3: Resultat från OLS- och LAD-regressioner med GCB. 
Metod OLS LAD 
Beroende variabel: GCB GCB 

LN Regeringschef -6.789 
(-0.95) 

-12.662*** 
(-6.07) 

(LN Regeringschef)2 2.190 
(0.83) 

3.519*** 
(4.61) 

LN BNP pc -44.686*** 
(-3.10) 

-39.603*** 
(-9.63) 

(LN BNP pc)2 2.273*** 
(2.72) 

1.920*** 
(7.97) 

Demokratiindex -1.160** 
(-2.25) 

-.865*** 
(-5.95) 

Skolgång -.373** 
(-2.36) 

-.366*** 
(-8.45) 

Asien/Oceanien -4.689 
(-0.56) 

-8.329*** 
(-3.52) 

Latinamerika 5.432 
(0.78) 

5.742** 
(2.78) 

Mellanöstern/Nordafrika 8.347 
(0.85) 

17.051*** 
(7.50) 

Söder om Sahara 4.799 
(0.647) 

2.356 
(0.80) 

NIS/Balkan/Östeuropa 10.968** 
(1.80) 

8.804 
(4.77) 

Konstant 272.569*** 
(4.34) 

258.898*** 
(16.28) 

Antal observationer (n) 67 67 
R2 0.838 0.653 
Adj. R2 0.806  

*p≤0.10; **p≤0.05; ***p≤0.01. R2-värde för LAD-regressionen är ett så kallat 

pseudo R2-värde. Detta är ett uppskattat R2-värde eftersom LAD som metod är 
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oförmögen att konstruera riktiga R2-värden. OLS-regressionerna är utförda med 

Huber-White robusta standardfel.  

 När istället regressionsmetoden LAD användes förändrades resultaten markant. Som 

tidigare diskuterats är LAD en regressionsmetod som är mer robust gentemot inflytelserika 

outliers än OLS. Samtidigt som det finns klara fördelar med detta finns även en del nackdelar 

som bör tas hänsyn till i analysen av resultaten. Outliers kan som bekant innehålla värdefull 

information och att exkludera dessa, eller lägga mindre vikt vid dem, kan ge resultat som 

kanske inte alltid speglar sanningen. Detsamma gäller dock OLS, vars skattningar påverkas 

mycket av inflytelserika outliers. Därför anser jag det viktigt att presentera resultaten från 

båda regressionsmetoderna.  

 LAD producerade signifikanta koefficienter för både LN Regeringschef och dess 

kvadrat (p<0.01). Att variabeln har en negativ koefficient och dess kvadrat en positiv tyder på 

att det finns ett U-format samband. Detta kan tolkas som att förekomsten av mutor minskar 

vid en marginell ökning av regeringschefens ämbetstid till en början, för att sedan öka igen 

när ämbetstiden når en brytpunkt och effekten av den kvadrerade variabelns koefficient 

överröstar den icke-kvadrerades. Denna brytpunkt nås när den genomsnittliga ämbetstiden för 

regeringschefen är 6,04 år12. 

 För att kunna lägga någon vikt vid analysen av dessa koefficienter måste först datat 

diskuteras. GCB är, som tidigare diskuterat, en enkätstudie riktad mot hushåll och 

privatpersoner. Det är svårt att bedöma vilka sorters mutor GCB egentligen speglar. Eftersom 

privatpersoner är de huvudsakliga respondenterna borde indikatorn rimligtvis fånga upp 

många olika sorters mutor. I GCB nämns mutor till offentliga tjänstemän inom en rad olika 

områden såsom polis, utbildning, tillstånd och skatter. Transparency International frågar även 

sina respondenter i GCB om deras erfarenheter med mutor i egenskap av privatperson såväl 

som egen företagare. Det kan därför tänkas att indikatorn i GCB både fångar upp utpressning 

och mutor. Således omfattar GCB-datat båda beståndsdelarna av den korruption som 

Gamboa-Cavazos et al. (2007) teoretiska modell ämnar analysera. 

 Om detta kan antas vara fallet visar resultaten från LAD-regressionen upp ett 

samband som överensstämmer med hypoteserna genererade av teoretiska modellerna 

konstruerade av både Campante et al. (2009) och Gamboa-Cavazos et al. (2007). Detta 

                                                
12 Kan räknas ut genom följande ekvation, där x utgör genomsnittlig ämbetstid för regeringschef:  
min ! = 3.519 ∗ [!"(!) ∗ !"(!)] − 12.662 ∗ !"(!) ≈ −11.39,!ä!  ! ≈ 6.04415 
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samband är dock endast signifikant med en av variablerna för politisk stabilitet, därför är det 

väldigt osäkert. Om källan till dessa osäkerheter bör härledas till datat eller det teoretiska 

ramverket är svårt att avgöra. 

 Utöver koefficienterna för de huvudsakliga förklaringsvariablerna av intresse är även 

samtliga övriga koefficienter, bortsett från två dummyvariabler, signifikanta. Alla 

koefficienter får även väntade tecken13. Med diskussionen om endogenitetsproblem och 

omvänd kausalitet i bakgrunden kommer ingen större vikt läggas vid analysen av variablerna 

LN BNP pc, Demokratiindex och Skolgång. Dessutom finns problem med multikollinearitet 

gällande variablerna LN BNP pc och Skolgång, vilket kan snedvrida de skattade 

koefficienterna. Värt att nämna är dock att LN BNP pc och dess kvadrat visar upp tecken på 

ett kvadratiskt samband. Det kan dock observeras att den kvadrerade variabelns koefficient 

har en avsevärt mycket lägre effekt på skattningen av den beroende variabeln. Detta samband 

tyder därför på att det negativa samband som finns mellan förekomsten av mutor och 

ekonomisk utveckling avtar vid väldigt höga nivåer av BNP per capita. 

6.2 WBES 

I tabell 4 presenteras resultaten från regressionerna med WBES som beroende variabel. I de 

två vänstra kolumnerna återfinns resultaten från regressioner i vilka de kvadrerade 

variablerna (LN Parti)2 och (LN BNP pc)2 inkluderats. Det kan lätt observeras att båda dessa 

regressioner producerade väldigt få signifikanta koefficienter. OLS producerade endast en 

(Demokratiindex, p<0.05) och LAD tre (LN BNP pc och dess kvadrat samt Dagar att starta 

ett företag, alla med p<0.05). I regressionerna med LAD kan det observeras att 

koefficienterna för LN Parti och dess kvadrat indikerar på ett U-format samband. Eftersom 

LAD ger mindre vikt åt outliers ansågs detta samband inte robust när koefficienterna som 

OLS producerade snarare tyder på ett tilltagande positivt samband. Detta resulterade i att 

båda de kvadrerade variablerna uteslöts. Resultaten från regressionerna med denna enklare 

specifikation återfinns i de två kolumnerna till höger. 

 Regressionerna med den enklare specifikationen producerar endast tre signifikanta 

koefficienter. I båda regressionerna är dock koefficienten för den huvudsakliga 

                                                
13 Möjligtvis kan det anses oväntat att dummyvariabeln för asiatiska länder fick en negativ koefficient. Eftersom 
referensgruppen är OECD-länder förväntades alla dummyvariabler få positiva koefficienter, detta eftersom 
OECD-länderna generellt sett har höga värden på resterande kontrollvariabler (LN BNP pc, Demokratiindex och 
Skolgång). Detta kan dock bero på att det finns utelämnade variabler och att resterande kontrollvariabler således 
fångar upp önskade effekter. 
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förklaringsvariabeln, LN Parti, signifikant (p<0.01). Utöver denna är koefficienten för LN 

BNP pc signifikant i båda regressionerna (p<0.05 med OLS och p<0.01 med LAD). Med 

OLS har Demokratiindex en signifikant koefficient, detta ändras dock när LAD används då 

koefficienten för Dagar att starta ett företag blir signifikant istället.  

 
Tabell 4: Resultat från OLS- och LAD-regressioner med WBES. 

Metod OLS LAD OLS LAD 
Beroende variabel: WBES WBES WBES WBES 

LN Parti 1.230 
(0.13) 

-7.542 
(-0.66) 

7.521*** 
(2.63) 

6.084*** 
(3.04) 

(LN Parti)2 2.148 
(0.62) 

4.946 
(1.38) 

  

LN BNP pc -23.970 
(-1.40) 

-46.112** 
(-2.54) 

-6.923** 
(-2.60) 

-6.660*** 
(-3.35) 

(LN BNP pc)2 1.177 
(1.07) 

2.532** 
(2.02) 

  

Demokratiindex -1.469** 
(2.02) 

-0.977 
(-1.11) 

-1.426* 
(-1.85) 

-0.644 
(-1.16) 

Skolgång -0.014 
(-0.12) 

0.106 
(0.70) 

-0.012 
(-0.09) 

-0.088 
(-0.83) 

Dagar att starta ett 
företag 

.093 
(1.59) 

0.150** 
(2.57) 

0.089 
(1.29) 

0.120** 
(2.35) 

Asien/Oceanien 0.167 
(0.02) 

-4.113 
(-0.28) 

-6.475 
(-0.51) 

1.571 
(0.18) 

Latinamerika -0.737 
(-0.08) 

-1.748 
(-0.12) 

-9.213 
(-0.83) 

-10.324 
(-1.36) 

Mellanöstern/Nordafrika -1.776 
(-0.13) 

-7.573 
(-0.49) 

-8.652 
(-0.65) 

-8.364 
(-0.90) 

Söder om Sahara -7.265 
(-0.73) 

-5.603 
(-0.39) 

-13.220 
(-1.02) 

-11.230 
(-1.29) 

NIS/Balkan/Östeuropa 6.703 
(0.76) 

4.732 
(0.33) 

-0.227 
(-0.02) 

0.374 
(0.05) 

Konstant 141.755** 
(2.44) 

222.964*** 
(3.81) 

85.299*** 
(4.48) 

82.620*** 
(5.26) 

Antal observationer (n) 94 94 94 94 
R2 0.398 0.3109 0.388 0.272 
Adj. R2 0.309  0.315  

*p≤0.10; **p≤0.05; ***p≤0.01. R2-värde för LAD-regressionen är ett så kallat pseudo 

R2-värde. Detta är ett uppskattat R2-värde eftersom LAD som metod är oförmögen att 

konstruera riktiga R2-värden. OLS-regressionerna är utförda med Huber-White 
robusta standardfel.   

 För att någon vikt ska kunna läggas vid analysen av det signifikanta sambandet 

mellan förekomsten av mutor och genomsnittlig tid vid makten för styrande parti krävs att 

datamaterialet diskuteras. Vad indikatorn från WBES egentligen speglar är inte helt klargjort. 

Att den visar på förekomsten av mutor är uppenbart men huruvida dessa mutor är påtvingade 
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respondenterna eller om de ges frivilligt framgår dock ej. Världsbanken definierar sin 

indikator i WBES som den procentuella andel företag som förväntas göra informella 

betalningar till offentliganställda för att ”få saker gjorda” när det gäller tullar, skatter, 

licenser, regler, tjänster och dylikt. För att tolka detta ordagrant så erhåller företagen en tjänst 

i utbyte mot en muta. Därmed finns anledning att tolka indikatorn i WBES som mutor och 

inte utpressningsbetalningar, för att återkoppla till det teoretiska ramverk som ligger till 

grund för studien.  

 Med denna tolkning som bakgrund tyder resultaten från regressionerna att hypotesen 

som den teoretiska modellen genererar är riktig. Regressionerna med WBES visar, som 

diskuterat, inte på något U-format samband mellan förekomsten av mutor och politisk 

stabilitet. Dock upptäcks ett positivt linjärt samband. Koefficienten för variabeln som anger 

genomsnittlig tid vid makten för ett styrande parti (LN Parti) är positiv och signifikant med 

p<0,01 i båda regressionerna där kvadrerade variabler exkluderats. Detta tyder alltså på att 

förekomsten av mutor är vanligare i länder där samma politiska parti sitter i maktposition 

under längre tidsperioder. Med det teoretiska ramverket som bakgrund kan detta resultat 

tolkas som en indikator på att den privata sektorns incitament att muta offentliga tjänstemän 

är starkare i länder där makthavarna har en längre beslutshorisont, ceteris paribus. Detta 

samband kan således tänkas avspegla det som i den teoretiska modellen benämns 

efterfrågeeffekten. Givet de osäkerheter som finns bör dock denna tolkning beaktas med 

försiktighet. 

 Vidare bör även dummyvariablernas koefficienter diskuteras. I WBES-datasetet 

utgörs referensgruppen av fyra västeuropeiska länder; Portugal, Irland, Grekland och Spanien 

(PIGS). Inga av dummyvariablernas koefficienter är signifikanta i någon av regressionerna 

och visar inte heller på det samband som förväntades. Vad som rimligtvis bör förväntas är att 

länder från Västeuropa är minst korrupta. Detta eftersom dessa länder generellt sett har 

relativt höga observerade värden på de kontrollvariabler som visat sig vara negativt 

korrelerade med korruption (LN BNP pc, skolgång, demokratiindex). Särskilt märkligt är 

därför att när kontrollvariabler förts in i OLS-regressionen är PIGS-länderna mest korrupta, 

ceteris paribus. Vid regressioner med endast dummyvariablerna får samtliga positiva 

koefficienter. 

 Vad detta beror på är oklart. Det kan tänkas att dummyvariablerna i kombination med 

de andra förklaringsvariablerna fångar upp en variation i den beroende variabeln som 
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egentligen beror på utelämnade variabler. Faktorer såsom lönenivåer inom offentlig sektor, 

konkurrenssituationer och ekonomiska räntor kan tänkas ha en stor inverkan på förekomsten 

av mutor. För dessa variabler finns dock inget bra data tillgängligt och dessutom saknas 

passande proxyvariabler. Motiverat av Ades och Di Tella (1999) och Treisman (2007) m.fl. 

testades, som tidigare diskuterat, oljeexport som andel av total export som proxyvariabel för 

ekonomiska räntor. Detta genererade dock inga signifikanta resultat och på grund av att 

observationer saknades för många av länderna i min studie valde jag att exkludera denna 

variabel. 

 Sammanfattningsvis skiljer sig resultaten från LAD-regressionerna inte lika drastiskt 

från OLS-resultaten som fallet var med GCB-datat. Verardi och Croux (2008) noterade att 

median-regressionsmetoden som använts i denna studie för att skatta LAD endast hanterar en 

typ av outliers, så kallade vertikala outliers. Att resultaten för WBES ser snarlika ut från OLS 

och LAD-regressionerna kan därför bero på att de flesta outliers som identifierades var av 

annan karaktär än de som kan hanteras med hjälp av en medianregression. 

7. Slutdiskussion 

LAD-regressionen med GCB-datat genererade statistiskt signifikanta koefficienter som visar 

på ett U-format, kvadratiskt, samband mellan förekomsten av mutor och politisk stabilitet. 

Både LAD- och OLS-regressionen med WBES-datat visade upp signifikanta koefficienter 

som indikerar på att politisk stabilitet är linjärt positivt korrelerat med förekomsten av mutor 

(när kvadrerade variabler exkluderades). Resultaten som denna studie genererat är dock 

osäkra och på grund av detta kan inga starka slutsatser dras kring dessa samband. Givet 

diskussionen om vilka sorters mutor indikatorerna från GCB och WBES faktiskt speglar är 

resultaten svårtolkade. Resultaten pekar dock på att aktörers incitament att ge och ta mutor 

påverkas utav politisk stabilitet, eller förväntad ämbetstid för politiker, i enighet med 

hypotesen som presenteras av Campante et al. (2009) och Gamboa-Cavazos et al. (2007).  

 Vad som bör belysas innan resultaten diskuteras vidare är kopplingen mellan de 

beroende variablerna och variablerna för politisk stabilitet. Indikatorerna från GCB och 

WBES fångar upp mutor till främst offentliga tjänstemän. Variablerna för politisk stabilitet 

anger genomsnittlig tid vid makten för regeringschefer respektive partier. De huvudsakliga 

förklaringsvariablerna avspeglar således inte de offentliga tjänstemännens beslutshorisonter. 

På grund av detta skulle det påvisade sambandet kunna ifrågasättas än mer. 
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Implementeringen som offentliga tjänstemän ansvarar för styrs dock i stor utsträckning av 

regeringen. I stater med ministerstyre, vilket är vanligt i större delen av världen, tillåts även 

ministrar att detaljstyra den del av den offentliga förvaltningen som lyder under ministern. På 

grund av denna koppling bör stabiliteten längst upp i hierarkin påverka den offentliga 

förvaltningens stabilitet och således tjänstemännens beslutshorisonter.  

 Det bör även nämnas att ett antal viktiga förklaringsvariabler saknas i denna studie. 

Det har länge diskuterats och spekulerats i att lönenivåer för offentliganställda har en 

inverkan på korruption och byråkratisk kvalitet i stort (se till exempel Ades och Di Tella 

1999). Detta är ett väldigt intuitivt antagande, låga relativlöner för byråkrater och offentliga 

tjänstemän stärker rimligtvis deras incitament till korruption. Data för löner inom offentlig 

sektor är dock svårt, om inte omöjligt, att få tag på för en internationell jämförelse idag. 

Varken Internationella Valutafonden (IMF) eller Världsbanken publicerar data för detta. Det 

data som går att få tag på kommer oftast från nationella statistikbyråer och lämpar sig inte för 

studier av denna karaktär. Bortsett från en variabel för lönenivåer saknas även bra 

aggregerade mått på konkurrens och ekonomiska räntor, som båda kan tänkas ha en inverkan 

på förekomsten av mutor.  

 Trots dessa svagheter motsätter sig de signifikanta samband studien genererat inte det 

hypotetiska och empiriskt observerade samband som observerades av Campante et al. (2009) 

och Gamboa-Cavazos et al. (2007). Eftersom denna studie i viss utsträckning replikerar dessa 

två studier kan därför inte hypotesen om det U-formade sambandet mellan korruption och 

politisk stabilitet förkastas. De signifikanta resultaten från LAD-regressionen med GCB-datat 

indikerade att brytpunkten nås när regeringschefen suttit vid makten i cirka 6 år. Längden på 

mandatperioder för politiker i liberala demokratier ligger vanligtvis på 4 till 6 år. De 

brytpunkter denna studies resultat genererar är dock något lägre än de som hittades av 

Campante et al. (2009) med de subjektiva korruptionsindexen. De leder dock fram till 

liknande slutsatser. 

 Politikers incitament att ingå i korrupta relationer påverkas onekligen av en rad olika 

faktorer, däribland lönenivåer och risken för oönskade konsekvenser. Lagstiftning kring 

längden på politikers mandatperioder måste sträva efter att påverka dessa incitament på 

positiva sätt. En politikers mandatperiod bör vara tillräckligt lång för att politikern ska ha 

starka incitament att undvika korruption, om inte annat för karriärens skull. Om politikerns 

tid vid makten är väldigt begränsad kan dennes incitament att roffa åt sig så mycket som 
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möjligt under en kort tidsperiod stärkas. I de flesta icke-demokratiska länder sitter politiker, 

som bekant, på för stabila mandat vilket ger dem incitament att bete sig som de behagar när 

risken att bli avsatt är minimal.  

 Resultaten från denna studie, med tidigare forskning i bakgrunden, tyder på att 

nuvarande lagstiftning kring mandatperioder i liberala demokratier leder till en sund 

incitamentstruktur gällande korruption. Politiker måste ha tillräckligt lång tid vid makten för 

att deras incitament att tänka långsiktigt ska vara starka. Finns dessutom chans för omval 

stärks incitamenten än mer när de då måste sköta sig för att vidhålla folkets förtroende. För 

att återkoppla till det teoretiska ramverket från avsnitt 3.2 bör valsystem och regleringar kring 

mandatperioder utformas på sätt som balanserar ut horisont- och efterfrågeeffekten. 

 Med tanke på att både GCB och WBES är relativt nya undersökningar vore det 

intressant att studera de upplevelsebaserade korruptionsindikatorerna om ett par år när, 

förhoppningsvis, mer kontinuerliga och robusta observationer finns tillgängliga. Eftersom 

korruption ofta kan vara väl förankrat i vissa kulturer och näst intill institutionaliserat i vissa 

länder vore det intressant att undersöka tidsseriedata. Detta skulle ge forskaren chansen att till 

exempel använda sig utav fixed eller random effects-modeller för att kontrollera för icke-

observerbara landspecifika egenskaper. För detta krävs dock att både Världsbanken och 

Transparency International, som bidrar med datat, fortsättningsvis är mer konsekventa i sina 

urval av undersökningsländer. I de senaste publikationerna av GCB kan det observeras att 

urvalet ser relativt likadant ut från år till år, oftast med några tillskott per år. WBES följer 

dock inte samma trend när, som tidigare diskuterat, undersöksobjekten skiljt sig markant från 

år till år. 

 Datat från GCB och WBES kan förbättras även ur andra aspekter. Som tidigare 

diskuterat är det inte helt uppenbart vad indikatorerna mäter, vilket kan tydliggöras. Enkät- 

och intervjustudier har alltid potential att ställa mer precisa frågor. Med tanke på 

subjektiviteten som präglar alla försök att kvantifiera korruption kan detta tänkas medföra 

både för- och nackdelar. Mer precisa frågor skulle leda till att tolkningsutrymmet för 

respondenterna minskar och detta kan givetvis få olika effekter i olika länder eller regioner. 

Detta skulle i sin tur leda till svårigheter att aggregera kvantifieringarna på adekvata sätt. 

Givet problemen som uppstår vid försök att mäta korruption skulle med fördel fenomenet 

kunna undersökas på mikronivå. Upplevelsebaserad data över korruption finns ofta 

tillgängligt på mikronivå. Studier av detta i linje med Mocan (2008) och Gamboa-Cavazos et 
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al. (2007) kan därför tänkas säga mer om incitamentstrukturer än jämförande studier på 

internationell nivå. Slutsatser om vad som påverkar enskilda aktörers incitament är alltid 

svåra att dra utifrån resultat av studier med aggregerad data. Således bör resultaten från denna 

studie betraktas som en uppmuntran att undersöka sambandet mellan incitament till 

korruption och politisk stabilitet vidare på aktörs- respektive marknadsnivå. 
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9. Appendix 

9.1 Appendix 1: Observationer – GCB 

Tabell 5: Ursprungligt dataset från GCB. Länder som exkluderats markeras med *. 
 Country    GCB10  Country GCB10 

1 AFGHANISTAN 60,97% 43 LEBANON 33,68% 

2 ARGENTINA 12,40% 44 LIBERIA 89,19% 

3 ARMENIA 22,41% 45 LITHUANIA 33,82% 

4 AUSTRALIA 2,41% 46 LUXEMBOURG * 15,90% 

5 AUSTRIA 8,90% 47 MACEDONIA 21,48% 

6 AZERBAIJAN 47,12% 48 MALAYSIA 9,05% 

7 BELARUS 27,02% 49 MEXICO 31,17% 

8 BOLIVIA 29,94% 50 MOLDOVA 36,84% 

9 BOSNIA-HERZEGOVINA * 22,51% 51 MONGOLIA 47,61% 

10 BRAZIL 3,90% 52 NETHERLANDS 2,45% 

11 BULGARIA 8,14% 53 NEW ZEALAND 3,57% 

12 CAMBODIA 84,01% 54 NIGERIA 62,82% 

13 CAMEROON * 54,02% 55 NORWAY 1,35% 

14 CANADA 3,90% 56 PAKISTAN 49,37% 

15 CHILE 21,21% 57 PAPUA NEW GUINEA * 26,07% 

16 CHINA * 9,33% 58 PERU 22,03% 

17 COLOMBIA 23,52% 59 PHILIPPINES 16,12% 

18 CROATIA 4,93% 60 POLAND 15,08% 

19 CZECH REPUBLIC 13,65% 61 PORTUGAL 3,16% 

20 DENMARK 0,45% 62 ROMANIA 28,20% 

21 EL SALVADOR 31,45% 63 RUSSIA * 25,52% 

22 FIJI 12,01% 64 SENEGAL 55,99% 

23 FINLAND 1,86% 65 SERBIA 17,44% 

24 FRANCE 7,06% 66 SIERRA LEONE 71,15% 

25 GEORGIA 3,49% 67 SINGAPORE * 8,79% 

26 GERMANY 2,25% 68 SLOVENIA 4,31% 

27 GHANA 37,32% 69 SOLOMON ISLANDS 19,65% 

28 GREECE 17,64% 70 SPAIN 5,01% 

29 HONG KONG * 5,21% 71 SWITZERLAND * 1,64% 

30 HUNGARY 24,22% 72 TAIWAN, CHINA * 7,07% 

31 ICELAND * 2,56% 73 THAILAND 22,66% 

32 INDIA * 54,16% 74 TURKEY 32,64% 

33 INDONESIA 18,20% 75 UGANDA 85,67% 

34 IRAQ 55,94% 76 UKRAINE 33,90% 

35 IRELAND 3,90% 77 UNITED KINGDOM 1,36% 

36 ISRAEL 4,32% 78 UNITED STATES 5,34% 

37 ITALY 12,80% 79 VANUATU * 15,52% 

38 JAPAN 8,88% 80 VENEZUELA 20,00% 

39 KENYA 44,69% 81 VIETNAM 43,91% 

40 KOREA, SOUTH 2,42% 82 WEST BANK AND GAZA * 51,04% 

41 KOSOVO * 15,67% 83 ZAMBIA 41,71% 

42 LATVIA * 15,35%    
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9.2 Appendix 2: Observationer – WBES 

Tabell 6: Ursprungligt dataset från WBES. Länder som exkluderats markeras med *. 
 Country WBES 05-09  Country WBES 05-09 

1 AFGHANISTAN 41,49% 58 LAOS 69,05% 

2 ALBANIA 63,29% 59 LATVIA * 22,33% 

3 ALGERIA 64,72% 60 LEBANON 37,07% 

4 ANGOLA * 46,80% 61 LESOTHO 13,96% 

5 ARGENTINA 18,72% 62 LIBERIA 55,22% 

6 ARMENIA 18,44% 63 LITHUANIA 26,72% 

7 AZERBAIJAN 35,38% 64 MACEDONIA 19,49% 

8 BANGLADESH 85,07% 65 MADAGASCAR 21,83% 

9 BELARUS 22,64% 66 MALAWI 23,23% 

10 BENIN 54,48% 67 MALI 28,88% 

11 BHUTAN 10,05% 68 MAURITANIA 82,12% 

12 BOLIVIA 32,41% 69 MAURITIUS 9,57% 

13 BOSNIA-HERZEGOVINA * 15,63% 70 MEXICO 22,57% 

14 BOTSWANA 27,62% 71 MOLDOVA 31,46% 

15 BRAZIL 9,66% 72 MONGOLIA 30,41% 

16 BULGARIA 20,61% 73 MONTENEGRO * 7,39% 

17 BURKINA FASO 47,71% 74 MOROCCO 13,39% 

18 BURUNDI 56,46% 75 MOZAMBIQUE 14,84% 

19 CAMBODIA 61,23% 76 NAMIBIA 11,36% 

20 CAMEROON 64,22% 77 NEPAL * 15,15% 

21 CAPE VERDE * 5,83% 78 NICARAGUA 17,22% 

22 CHAD 41,84% 79 NIGER 52,45% 

23 CHILE 8,22% 80 NIGERIA 40,90% 

24 COLOMBIA 8,23% 81 PAKISTAN 27,23% 

25 CONGO * 49,21% 82 PANAMA 25,42% 

26 Congo, Dem. Rep. 83,79% 83 PARAGUAY 84,76% 

27 COSTA RICA 33,80% 84 PERU 11,30% 

28 COTE D'IVOIRE 30,64% 85 PHILIPPINES 18,64% 

29 CROATIA 18,89% 86 POLAND 14,69% 

30 CZECH REPUBLIC 19,23% 87 PORTUGAL 14,46% 

31 DOMINICAN REPUBLIC 26,34% 88 ROMANIA 21,51% 

32 ECUADOR 21,45% 89 RUSSIA * 45,71% 

33 EGYPT 11,29% 90 RWANDA * 19,96% 

34 EL SALVADOR 34,28% 91 SAMOA * 29,31% 

35 ESTONIA 9,96% 92 SENEGAL 18,12% 

36 ETHIOPIA 12,42% 93 SERBIA 26,05% 

37 FIJI 10,20% 94 SIERRA LEONE 18,80% 

38 GABON * 26,09% 95 SLOVAKIA * 22,49% 

39 GAMBIA 52,42% 96 SLOVENIA 9,00% 

40 GEORGIA 8,74% 97 SOUTH AFRICA 15,09% 

41 GHANA 38,77% 98 SPAIN 4,36% 

42 GREECE 21,61% 99 SWAZILAND 40,60% 
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43 GUATEMALA 15,67% 100 SYRIA 83,83% 

44 GUINEA 84,75% 101 TAJIKISTAN 45,73% 

45 GUINEA-BISSAU 62,72% 102 TANZANIA 49,47% 

46 HONDURAS 16,67% 103 TIMOR-LESTE * 19,37% 

47 HUNGARY 19,08% 104 TOGO 16,73% 

48 INDIA * 47,49% 105 TONGA * 12,54% 

49 INDONESIA 14,64% 106 TURKEY 19,00% 

50 IRELAND 8,32% 107 UGANDA 51,70% 

51 JAMAICA 17,65% 108 UKRAINE 36,72% 

52 JORDAN 18,08% 109 URUGUAY * 7,26% 

53 KAZAKHSTAN 35,21% 110 UZBEKISTAN * 45,82% 

54 KENYA 79,22% 111 VANUATU * 4,25% 

55 KOREA, SOUTH 14,05% 112 VIETNAM 59,66% 

56 KOSOVO * 2,16% 113 WEST BANK AND GAZA 13,25% 

57 KYRGYZSTAN 52,60% 114 ZAMBIA 14,33% 

 

9.3 Appendix 3: Modellkontroll OLS 

9.3.1 GCB 

Nedan följer utskrifter från Stata 10. 

Tabell 7: Egenskaper för residualer 
Variabel Observationer Medelvärde Std.avvikelse Min Max 
Residualer 67 3.11*e-09 8.976 -28.915 31.482 
 

 Tabell 7 summerar residualernas egenskaper. Som vi kan se är medelvärdet i princip 

noll och således är det andra klassiska antagandet uppfyllt. 

Tabell 8: Korrelation med residualer 
Variabel Korrelation  
LN Reg.chef 0.000 
(LN Reg.chef)2 0.000 
LN BNP pc 0.000 
(LN BNP pc)2 0.000 
Demokrati 0.000 
Skolgång 0.000 
 

 Tabell 8 visar parvisa korrelationer mellan samtliga förklaringsvariabler (bortsett från 

dummyvariablerna) och slumptermen. Som vi kan se är ingen av förklaringsvariablerna 

korrelerade med slumptermen och därmed är det tredje klassiska antagandet uppfyllt. 
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Figur 1: Test för heteroskedasticitet 

 

 Figur 1 visar resultatet från ett Cook-Weisberg test för heteroskedasticitet. Som vi kan 

se präglas modellen av heteroskedasticitet vilket innebär att slumptermens varians inte är 

konstant. Detta innebär att det femte klassiska antagandet inte uppfylls och det finns en risk 

att OLS inte är den bästa möjliga metoden. Detta kan dock korrigeras med hjälp av Huber-

White robusta standardfel. 

Tabell 9: VIF-test 
Variabel VIF 1/VIF VIF* 1/VIF* 
LN BNP pc 337.02 0.002967 7.79 0.128289 
(LN BNP pc)2 332.16 0.003011   
LN Reg.chef 13.35 0.074913 1.59 0.627713 
(LN Reg.chef)2 12.30 0.081310   
Skolgång 9.13 0.109539 8.05 0.124205 
Demokrati 1.78 0.560682 1.75 0.627713 
Medelvärde VIF 66.45    
* Från regressioner utan kvadrerade variabler 
 
 Tabell 9 visar resultat från VIF-test för multikollinearitet. De två vänstra kolumnerna 

innefattar alla förklaringsvariabler i modellen medan de två högra utesluter kvadrerade 

variabler. En tumregel är att ett VIF-värde över 5 indikerar på att multikollinearitet finns 

(Studenmund, 2006, s. 258-259). I de vänstra kolumnerna kan vi se att detta är fallet för alla 

förklaringsvariabler förutom demokratiindexet (dummyvariablerna exkluderade). I de två 

högra kolumnerna där kvadrerade variabler uteslutits är endast variabeln för BNP per capita 

och skolgång drabbade. Således är även det sjätte klassiska antagandet brutet. 

Konsekvenserna av detta är att OLS får svårigheter att skatta de korrekta koefficienterna 

(Studenmund, 2006, s. 94-95). Eftersom de drabbade variablerna mest agerar som 

kontrollvariabler och att jag därför inte lägger någon vidare vikt vid analysen av dessa 

koefficienter valde jag att ignorera multikollineariteten. 

  

         Prob > chi2  =   0.0525
         chi2(1)      =     3.76

         Variables: fitted values of r
         Ho: Constant variance
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 
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9.3.2 WBES 

Nedan följer utskrifter från Stata 10. 

Tabell 10: Egenskaper för residualer 
Variabel Observationer Medelvärde Std.avvikelse Min Max 
Residualer 94 0.004 1.017 -2.367 2.729 
 

 Tabell 10 summerar residualernas egenskaper. Som vi kan se ligger medelvärdet 

relativt nära noll, vilket tyder på att andra antagandet är uppfyllt. 

Tabell 11: Korrelation med residualer 
Variabel Korrelation 
LN Parti -0.002 
LN BNP pc -0.003 
Skolgång -0.004 
Demokratiindex -0.001 
Dagar att starta ett företag 0.008 
 

 Tabell 11 visar parvisa korrelationer mellan oberoende variabler och residualerna 

Som vi kan se är ingen av variablerna korrelerade med slumptermen, vilket bekräftar det 

tredje klassiska antagandet. 

Figur 2: Test för heteroskedasticitet 

 

 Figur 2 visar resultatet från Cook-Weisberg testet, vilket indikerar på att modellen 

präglas av heteroskedasticitet. Residualernas varians är således inte konstant. Det femte 

klassiska antagandet uppfylls därmed inte och detta kan tyda på att OLS inte skattar den bästa 

möjliga modellen.  

Tabell 12: VIF-test 
Variabel VIF 1/VIF 
Skolgång 4.82 0.207380 
LN BNP pc 3.74 0.267030 
Demokratiindex 2.24 0.445596 
LN Parti 1.48 0.676422 
Dagar att starta ett företag 1.20 0.831753 
Medelvärde VIF 4.47  
 

 Tabell 12 visar att ingen av variablerna är drabbade av multikollinearitet, dock är 

variabeln skolgång nära det kritiska gränsvärdet för VIF, 5. 

         Prob > chi2  =   0.0001
         chi2(1)      =    15.53

         Variables: fitted values of wbes0509
         Ho: Constant variance
Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 
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9.4 Appendix 4: Identifikation av outliers i Stata 10 

9.4.1 GCB 

Studentiserade residualer är standardiserade residualer som används för att identifiera 

outliers. Tumregeln är att observationer som visar värden över 2,5 och under -2,5 bör 

granskas ytterligare. De fyra länder som visade sig ligga utanför dessa gränsvärden visas i 

tabell 13. 

Tabell 13: Studentiserade residualer 
Land GCB10 Stud. residual 
Afghanistan 60.970 -2.938 
Kambodja 84.006 4.167 
Georgien 3.491 -3.414 
Solomon Islands 19.653 -2.524 
 

 Efter detta undersöktes huruvida de outliers som finns har stort inflytande på den 

skattade modellen. Detta utfördes genom att leverage points skattades i Stata 10. Enligt 

Belsley et al. (1980) är det kritiska värdet för leverage points (2k+2)/n, där k är antal 

oberoende variabler och n är antal observationer. De länder som visade sig ha leverage points 

över det kritiska värdet (0,35820896) listas i tabell 14. 

Tabell 14: Leverage points 
Land GCB10 Leverage 
Afghanistan 60.970 0.497 
Irak 55.942 0.407 
Libanon 33.678 0.499 
Liberia 89.193 0.393 
Uganda 85.672 0.640 
 

 Slutligen analyserades ett mer generellt mått på outliers inflytande, Cook’s Dfits. 

Cook’s Dfits tar hänsyn till både leverage och residualernas värden. Tumregeln för Cook’s 

Dfits är enligt Belsley et al. (1980) att observationer med värden över 2 ∗ !/!  och under 

– 2 ∗ !/!  bör betraktas som outliers med avsevärt inflytande på den skattade modellen. 

De länder med kritiska dfit-värden listas i tabell 15.  

Tabell 15: Cook’s Dfits  
Land GCB10 Cook’s Dfit 
Afghanistan 60.970 -2.920 
Kambodja 84.006 2.302 
Georgien 3.491 -1.226 
Irak 55.942 0.858 
Libanon 33.678 1.656 
Lettland 33.820 0.824 
Mongoliet 47.606 0.824 
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Solomon Islands 19.653 -1.695 
Uganda 85.672 1.287 
 

 Slutsatsen är således att datasetet innehåller ett antal inflytelserika outliers som kan 

tänkas påverka den skattade modellen avsevärt. Skattning med hjälp av en LAD-regression 

som tar hänsyn till inflytelserika outliers är därför motiverad. 

9.4.2 WBES 

På samma sätt som i föregående avsnitt identifierades en outlier, Paraguay, med hjälp av 

studentiserade residualer. Paraguays studentiserade residual uppmätte 2.730. Fem länder 

visade sig sedan ha leverage points över det kritiska värdet (2k+2)/n. Dessa listas i tabell 16.  

Tabell 16: Leverage points 
Land WBES 05-09 Leverage 
Grekland 21.61 0.260 
Guinea-Bissau 62.72 0.513 
Irland 8.32 0.260 
Portugal 14.46 0.258 
Spain 4.36 0.265 
 

 Desto fler länder visade sig ligga utanför de kritiska gränserna gällande Cook’s Dfits. 

Dessa länder listas i tabell 17. 

Tabell 17: Cook’s Dfits 
Land WBES 05-09 Cook’s Dfit 
Algeriet 64.72 0.970 
Bangladesh 85.07 0.808 
Congo, Dem. Rep. 83.79 0.696 
Egypten 11.285 -1.036 
Marocko 13.39 -0.663 
Paraguay 84.76 0.955 
Syrien 83.83 0.976 
Togo 16.73 -0.692 
 


