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Abstrakt: 

Korruptionsbrott är något som förekommer runtom i världen, dock varierar straffsatserna som ges 

för dessa brott förvånansvärt mycket. Avhandlingens tema var att studera vad det är som orsakar 

denna variation i straffsatserna. För att avgränsa avhandlingen valdes mutbrott som den form av 

korruptionsbrott som studeras. Forskningsfrågan löd därmed ”Vad är det som orsakar en variation 

i straffsatserna för mutbrott mellan olika stater?” Det som studerades var variationen i 

straffsatserna. De oberoende variabler som valdes för studiens empiriska del för att förklara vad 

variationen beror på var följande: demokratinivå, korruptionsnivå, rättssystem, religion, kultur, 

ekonomiskt välstånd (BNP per capita) och ifall en stat varit en före detta koloni. 

Länderna som valdes för denna studie var hämtade ur databasen The 2017 Global Overview of 

Anti-Bribery Laws Handbook. Av databasens 46 länder inkluderades alla i studien. Metoden som 

valdes för studiens empiriska del var en komparativ analys. Länderna kategoriserades först enligt 

de maximistraff som man kunde få för mutbrott. Sedan granskades ifall länderna inom samma 

straffgrupp visade liknande drag med varandra (dvs. de oberoende variablerna hade liknande 

värden). Dessutom kollades även ifall resultaten för de oberoende variablerna skilde sig mellan de 

olika straffgrupperna. Samma typs jämförelse gjordes även för maximibotstraffen. Även en 

jämförelse av de medeltal som straffgrupperna hade för de oberoende variablerna inkluderades i 

studien. 

Resultatet och slutsatsen som studien kom fram till var att av de oberoende variablerna hade 

demokratinivån, korruptionsnivån och ländernas BNP per capita den största inverkan på 

variationen i straffsatserna. De länder som hade en hög demokratinivå, låg korruptionsnivå och en 

hög BNP per capita tenderade att ha korta maximistraff men höga maximiböter. Länder som å 

andra sidan hade en låg demokratinivå, hög korruptionsnivå och ett låg BNP per capita hade till en 

stor del längre maximistraff men låga maximiböter. 
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Datum: 9.5.2019   

Sidoantal: 79 

 



Oscar Ailio 

 
 

Innehåll sid 

1 Inledning........................................................................................................................1 

2 Syfte och frågeställning.................................................................................................3 

2.1 Syfte....................................................................................................................3 

2.2 Frågeställning....................................................................................................3 

3 Tidigare forskning.........................................................................................................5 

4 Centrala begrepp samt operationalisering..................................................................8 

4.1 Korruption.........................................................................................................8 

         4.1.1 Operationalisering av korruption............................................................11 

4.2 Mutor och mutbrott.........................................................................................14 

4.2.1 Operationalisering av mutor och mutbrott.............................................17 

4.3 Straffsatser.......................................................................................................18 

4.3.1 Operationalisering av straffsatser............................................................19 

4.4 Oberoende variabler.......................................................................................19 

4.4.1 Demokrati..................................................................................................20 

4.4.1.1 Demokrati teori.............................................................................20 

4.4.1.2 Mänskliga rättigheter...................................................................22 

4.4.1.3 Valet av definition för begreppet demokrati..............................24 

4.4.1.4 Operationalisering av demokrati.................................................24 

4.4.2 Rättssystem................................................................................................26 

4.4.2.1 Operationalisering av rättssystem...............................................28 

4.4.3 Religion......................................................................................................28 

4.4.3.1 Operationalisering av religion.....................................................30 

4.4.4 Kultur.........................................................................................................30 

4.4.4.1 Operationalisering av kultur........................................................31 

4.4.5 Ekonomiskt välstånd.................................................................................32 

4.4.5.1 Operationalisering av ekonomiskt välstånd................................34 

4.4.6 Före detta koloni........................................................................................34 

4.4.6.1 Operationalisering av före detta koloni.......................................35 

5 Metod och data.............................................................................................................36 

6 Den empiriska delen i pro gradu-avhandlingen........................................................39 

6.1 Resultaten för maximistraffen........................................................................40 

6.1.1 Maximistraffen under sju års fängelsedom.............................................40 



Oscar Ailio 

 
 

6.1.2 Maximistraffen mellan 10–12 års fängelsedom.......................................42 

6.1.3 Maximistraffen från 14 års fängelsedom uppåt......................................44 

6.1.4 Maximistraffgruppernas resultat för de oberoende variablerna...........46 

6.2 Resultaten för bot straffen..............................................................................49 

6.2.1 Ingen övre gräns för maximiboten...........................................................49 

6.2.2 Maximibot mellan 600 000 – 1 700 000 €..................................................49 

6.2.3 Maximibot kring 200 000 €.......................................................................50 

6.2.4 Maximibot mellan 15 000 – 90 000 €.........................................................51 

6.2.5 De minsta maximiböterna för mutbrott...................................................51 

6.2.6 Länder med inte tillräcklig information om böterna för mutbrott........52 

6.2.7 Maximibotgruppernas resultat för de oberoende variablerna..............55 

7 Tolkning av resultaten i den empiriska undersökningen..........................................58 

7.1 Maximistraffen under sju år fängelsedom.....................................................59 

7.2 Maximistraffen mellan 10-12 års fängelsedom.............................................61 

7.3 Maximistraffen från 14 års fängelsedom uppåt............................................63 

7.4 Ingen övre gräns för maximiboten.................................................................64 

7.5 Maximibot mellan 600 000 – 1 700 000 €........................................................65 

7.6 Maximibot kring 200 000 €.............................................................................66 

7.7 Maximibot mellan 15 000 – 90 000 €...............................................................68 

7.8 De minsta maximiböterna för mutbrott.........................................................70 

7.9 Länder med inte tillräcklig information om böterna för mutbrott..............72 

8 Slutsats samt diskussion..............................................................................................75 

Appendix..................................................................................................................................80 

Källförteckning........................................................................................................................87 

 

 



Oscar Ailio 

1 

 

1. Inledning 

Begreppet korruption har varit omdiskuterat under de senaste decennierna och ett hett 

debattämne på till och med global nivå. Attityderna mot korruption har blivit allt 

negativare med årens gång bland vanliga medborgare (Lash 2003, 1). Trots det är inget 

land i världen helt fritt från korruption och kommer troligtvis inte aldrig heller att vara 

det. Korruption har tyvärr än idag ett starkt fotfäste i flera stater runt om i världen. 

Borde inte de negativa attityderna som man har mot korruption synas på något sätt, 

t.ex. i de straffsatser som man får för korruptionsbrott?  Det skulle vara logiskt att 

straffen som ges av korruptionsbrott skulle ha en enhetlig linje runt om i världen och 

att straffen skulle vara hårda. 

Faktum är dock att det finns en stor variation i hur länder bestraffar sina medborgare, 

eller diverse företag, för korruptionsbrott. I flera länder bestraffas även tjänstemän för 

korruptionsbrott betydligt hårdare än privata personer som gjort ett motsvarande brott. 

Även gränsen för vad som egentligen räknas som korruption varierar kraftigt från land 

till land. I praktiken betyder det här att något som kan räknas som en enkel gåva i ett 

visst land kan de facto vara en muta i ett annat. Detta gör gränsen för vad som 

egentligen räknas som korruption väldigt flummig, vilket ger utrymme för gråzoner 

som utnyttjas utan tvekan. Frågan är att vad som egentligen är straffbart (dvs. vad 

räknas som korruption) och vad inte och vad beror denna variation i straffsatserna 

mellan olika länder på? Hur kan det finnas en så stor variation i straffsatserna för 

korruptionsbrott mellan olika stater är ett väldigt intressant ämne som tills vidare inte 

har något entydigt svar.  

Är korruption då endast en negativ sak? Enligt flera studier sneddriver korruption 

konkurrens och minskar olika företags vilja att investera i länder som lider av en hög 

korruptionsnivå. Andra negativa saker som korruption räknas hämta med sig är sänkt 

förtroende för staten och dess institutioner, minskad tro till marknaden samt att 

korruption är ett hot mot rättsstatens legitimitet (Andersson, Bergh, Erlingsson, 2010, 

19). Susan Rose-Ackerman och Bonnie J. Palfika kommer sedan igen med en 

intressant synvinkel i sitt verk Corruption and Government (2016, 205) där de säger 

att den optimala nivån på korruption inte är noll med tanke på kostnaderna för 

övervakningen som det skulle ha för myndigheterna att uppnå det. Även det 

marknadscentrerade synsättet på korruption, som presenteras noggrannare i ett senare 
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skede av avhandlingen, ser korruption som ett potentiellt smörjmedel i ineffektiva 

politiska och administrativa system (Sjölin, 2010, 35). Det finns alltså inte endast 

negativa åsikter om korruption, fastän majoriteten är det.   

I denna pro gradu-avhandling studeras variationen i straffsatserna för korruptionsbrott 

mellan olika stater. Det tycks även vara ett relativt ostuderat område då jag inte stött 

på några liknande studier, trots att det gjorts en hel del studier inom ämnet korruption. 

Korruption är ett brett ämne och har även flera olika former som det kan förekomma 

via. För att avgränsa ämnet och avhandlingen på ett vettigt sätt kommer det att ske en 

angränsning till den kanske mest typiska formen av korruption, nämligen mutor. Mutor 

har som sagt valts som studieobjekt på grund av att av alla korruptionstyper är det den 

kändaste och vanligaste formen som finns. Detta igen betyder att det borde finnas en 

hel del material att utgå ifrån för att ge avhandlingen en teoretisk bakgrund vilket sedan 

igen är andra delen av svaret för varför just mutor valts som forskningsobjekt. 

Avhandlingen är strukturerad på följande sätt. Efter detta inledande kapitel kommer 

Kapitel 2 att fortsätta med en presentation av vad som är själva syftet med denna pro 

gradu-avhandling, samt hurdan frågeställning som den förväntas besvara på. I Kapitel 

3 reflekteras sedan kort till tidigare gjorda studier inom ämnet korruption och mutor 

för att se ifall det finns något relevant information som måste betraktas i studien. Idén 

med kapitlet är att ge en teoretisk koppling till den empiriska delen av studien som 

följer i ett senare skede av avhandlingen. Här diskuteras även potentiella sätt hur man 

skulle kunna bli bestraffad för korruptionsbrott i fortsättningen, dvs. vad som skulle 

vara det bästa fungerande alternativet. Kapitel 4 är sedan ytterst viktigt, här presenteras 

och definieras de centralaste begreppen för avhandlingen. Här behandlas även hur 

dessa begrepp kommer att operationaliseras inför forskningens empiriska del. Begrepp 

som tas upp här är bl.a. korruption, mutor, straffsatser och de så kallade oberoende 

variablerna i studien som kommer att presenteras senare. Kapitel 5 tar sedan en titt på 

själva metoden om hur den empiriska delen av studien har planerats att genomföras 

och valet av metod motiveras. I det här kapitlet presenteras även kort datamaterialet. I 

Kapitel 6 börjar sedan den empiriska delen i avhandlingen, var de oberoende 

variablernas resultat presenteras. Forskningsresultaten tolkas i Kapitel 7. Studiens 

resultat sammanfattas i Kapitel 8. En diskussion om själva studien och de uppnådda 

resultaten kommer även att gås i detta sista kapitel. I avhandlingens appendix bifogas 

en samling av studiens data. 
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2. Syfte och frågeställning 

2.1 Syfte 

Avhandlingens syfte är att granska vad det beror på att straffen för mutbrott varierar 

mellan olika stater. Det här betyder att idén med studien är att utreda om det finns 

någon bakomliggande enskild orsak till varför straffsatserna för mutbrott varierar 

mellan olika stater och vad orsaken i så fall är. Jag har personligen inte funnit några 

tidigare studier inom exakt samma forskningsämne, vilket gör denna studie väldigt 

intressant då inga färdiga förväntningar på resultatet finns. Målet med studien är att 

finna själva orsaken till varför det finns en skillnad i straffsatserna för mutbrott mellan 

olika stater genom att göra en jämförande studie.  I studien kommer att inkluderas 

oberoende variabler som kommer att prövas för alla stater för att se om någon av dem 

leder till en viss typs lagstiftning (dvs. milda eller hårda straff) om mutbrotten. Det 

kommer även att betraktas i studien att det möjligtvis inte kommer att gå att urskilja 

endast en enskild faktor som orsakar variationen i straffsatserna, utan det kan även 

vara en kombination av flera olika faktorer som orsakar variationen. Trots att det 

kanske inte kommer gå att urskilja en enskild faktor av vad som orsakar variationen i 

straffsatserna för mutbrott, så hoppas jag kunna förklara varför en sådan variation 

finns. 

Studien kommer att vara en global studie till sin karaktär och inkludera 46 stycken 

olika länder. Stater är tagna ur databasen The 2017 Global Overview of Anti-Bribery 

Laws Handbook och det är frågan om samtliga stater som finns där. I Kapitel 5 

diskuteras det mera om datamaterialet samt valet av källa. I avhandlingens appendix 

inkluderas en lista av vilka länder det är frågan om. Mängden länder (46 stycken) borde 

vara tillräcklig för att kunna genomföra en global studie och för att få fram ett 

tillförlitligt resultat. 

 

2.2 Frågeställning 

I den empiriska delen ställs följande forskningsfråga: ’’Vad är det som orsakar 

variationen i straffsatserna för mutbrott mellan olika stater?’’ Det här betyder att den 

beroende variabeln, dvs. det som vill förklaras med avhandlingen, är variationen i 
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straffsatserna. De potentiella oberoende variablerna som möjligtvis förklarar den 

beroende variabeln, kommer att vara följande: 

 

- Korruptionsnivå 

- Demokratinivå 

- Rättssystem 

- Religion 

- Kulturella aspekter 

- Ekonomiskt välstånd 

- Före detta koloni  

 

De oberoende variablerna är valda med eget omdöme, med stöd av litteraturen. På 

grund av att det inte vid det här skedet före studien genomförts går att urskilja vilken 

av dessa oberoende variabler som skulle ha den största inverkan på den beroende 

variabeln så kommer inte någon hypotes att användas i denna avhandling. Även det att 

inte tidigare studier inom direkt samma ämne fanns till hands påverkade valet att inte 

använda någon hypotes. Det kan dock även ses som en styrka, på grund av att på detta 

sätt styrs man inte i misstag av sin egen hypotes utan är öppen för alla möjliga resultat. 
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3. Tidigare forskning 

Det finns en hel del studier inom ämnet korruption, dock har jag inte lyckats hitta några 

studier som direkt skulle behandla ämnet, varför straffen varierar från land till land för 

gjorda korruptionsbrott eller mutbrott. Istället har jag valt att inkludera några 

intressanta förslag om hur man alternativt kunde bli bestraffad för gjorda 

korruptionsbrott. I detta kapitel behandlas först kort den stora variationen i de straffen 

man kan få för korruptionsbrott och vilka faktorer som kan påverka att hurdant straff 

man får. Efter det presenteras sedan två skilda förslag på hur man alternativt kunde 

bestraffa dem som begår korruptionsbrott.  

Det finns inte något universellt straff för mutbrott eller korruptionsbrott 

överhuvudtaget. Straffsatserna kan variera allt från små böter till betydligt hårdare 

straff, detta beror såklart även lite på hur grovt mutbrott det varit frågan om. Dock går 

det inte att neka att det finns en stor variation i straffsatserna mellan olika stater trots 

att själva mutbrottet skulle de facto vara det samma. Det finns även en variation i 

straffen beroende på om det är frågan om ett mutbrott som skett i den offentliga sektorn 

eller i den privata sektorn, där tjänstemän från den offentliga sektorn ofta bestraffas 

betydligt hårdare för mutbrott än privata aktörer. Det råder även ofta skilda straff för 

företag och det har förts mycket debatt om det är rätt att bestraffa företag eller inte. 

Det är trots allt individer som gör besluten, men de gör de sedan igen i företagens 

intressen. Det ska inte heller glömmas att företag faktiskt är juridiska personer, vilket 

gör frågan ännu mera komplex. Ett företag kan inte bestraffas med fängelsedom, utan 

endast med böter eller sanktioner av olika slag (Rose-Ackerman & Palfika, 2016, 209 

och 214). Faktorer som påverkar bestraffningen inom en stat är då t.ex. att om det är 

frågan om en tjänsteman, privat person eller ett företag. 

För att på något sätt kunna förena straffen, både på internationell och nationell nivå, 

skulle man kunna utgå från den grad av skada som mutbrottet gör på den 

sociala/samhälleliga nivån (social harm). Denna idé diskuterar bl.a. Susan Rose-

Ackerman och Bonnie J. Palfika i sitt verk Corruption and Government (2016). I ett 

straffsystem som skulle basera sig på social harm skulle samhället och dess individer 

stå i centrum, inte det att om mutbrottet skedde på den offentliga- eller den privata 

sektorn. Det här betyder att alla skulle straffas på samma grunder, dvs. den skada som 

man gjort på den sociala/samhälleliga nivån. Här skulle man också kunna se till att 
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straffen och deras längd är relaterade till den vinst som fåtts med hjälp av att begå 

mutbrottet (Rose-Ackerman & Palfika, 2016, 209). Tidigare nämndes det att i dagens 

läge är det ofta de som jobbar inom den offentliga sektorn som utsätts för strängare 

straff än de som jobbar inom den privata sektorn trots att brottet som utförts i princip 

ett liknande mutbrott. I och med att man skulle betrakta både den så kallade social 

harm faktorn samt att hur stor vinst som fåtts genom korruption skulle detta sätt kunna 

vara speciellt effektivt på den så kallade politiska korruptionen eller även kallad för 

grand corruption, dvs. korruption på en högre nivå. 

I artikeln Asymmetric punishment as an instrument of corruption control publicerad år 

2016 i Journal of Public Economy Theory (vol. 18 (6), 831-856) presenterar Karna 

Basu, Kaushik Basu och Tito Cordella ett annat alternativ för bestraffning av 

korruptionsbrott. Här ligger grunden i asymmetriskt bestraffande, vilket egentligen är 

mera motsatsen till idén som presenterades i föregående stycke. Enligt skribenterna 

skulle ett asymmetriskt bestraffningssystem för korruptionsbrott leda till ökat tipsande 

om potentiella korruptionsfall (Basu Kar., Basu Kau., Cordella 2016, 831). Vad är då 

asymmetriskt bestraffande egentligen? 

Asymmetrisk bestraffande betyder att man inte skulle bestraffa alla parter på samma 

sätt utan det skulle finnas en skillnad i hur hårda straffen skulle vara för olika parter. 

Skribenterna motiverar valet av asymmetrisk bestraffning genom att i symmetrisk 

bestraffning så är det ingen idé för någondera parten att tipsa om ett potentiellt 

korruptionsfall. Dock påpekar de att för att detta skulle fungera krävs det ytterst hårda 

straff för mutande av andra. En muta kommer att betalas/tas emot så länge som den 

förväntade vinsten är större än det potentiella straffet. Det skulle sedan leda till att det 

inte längre är värt risken att erbjuda/ta emot en muta när straffen är höga samt risken 

för att den andra parten skulle tipsa om mutan. Det här betyder att asymmetriskt 

bestraffande kunde fungera i de fall var det är lätt att tipsa någon, dvs. att det lönar sig, 

medan straffen för att inte göra det är hårda. I sin studie föreslår även skribenterna att 

asymmetrisk och symmetrisk bestraffning kunde användas parallellt. Detta främst 

p.g.a. att i studien som de gjort kom de fram till att asymmetrisk bestraffning passar 

bäst i korruption av mindre slag (petty corruption), medan symmetrisk bestraffning 

igen verkar fungera bättre i större korruptionsfall (grand corruption) (Basu Kar., Basu 

Kau., Cordella 2016, 852-853). 
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Hur är då de asymmetriska och symmetriska bestraffningsteorierna för 

korruptionsbrott relaterade till denna avhandling och dess empiriska del? I och med att 

det är frågan om en studie som behandlar variationen i straffen för mutbrott mellan 

olika stater så anser jag att det är nämnvärt att lyfta fram några alternativa lösningar 

på hur man potentiellt kunde bestraffas för korruptionsbrott, dvs. enhetligt runtom i 

världen. Trots allt vore det i allas intresse att ha en liknande lagstiftning (och straff) 

gällande korruptionsbrott, då man i de flesta länder har en negativ syn på fenomenet 

och strävar efter en så låg korruptionsnivå som möjligt. Efter att studiens empiriska 

del genomförts kommer jag att inkludera en kort diskussion om ifall det asymmetriska 

eller det symmetriska bestraffningssättet kunde vara en lösning på att få gemensamma 

riktlinjer i bestraffningen för korruptionsbrott och även på det sättet minska nivån på 

korruption. Ett alternativ som även kommer att tas fram är den så kallade mixen av ett 

asymmetrisk och symmetriskt system och ifall det skulle kunna fungera i praktiken 

och ha den önskade effekten. 

Vad är det då som lockar en att överhuvudtaget ta emot eller alternativt ge en muta? 

Rajeev K. Goel och Daniel P. Rich skriver i sin artikel On the economic incentives for 

taking bribes (Public Choice, 1989, vol. 61, 269-275) att huvudidén är att maximera 

sin personliga vinst. De anser att faktorer som påverkar en person i den offentliga 

sektorn att ta emot en muta är bl.a. risken att bli fast, hur allvarligt straffet är, 

löneskillnader mellan den offentliga och den privata sektorn samt 

arbetslöshetssituationen i landet (Goel & Rich 1989, 269). 
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4. Centrala begrepp samt operationalisering 

Som redan tidigare nämndes i inledningen spelar definieringen och presentationen av 

de centralaste begreppen i avhandlingen en ytterst viktig roll. Även hur dessa begrepp 

sedan ska operationaliseras är något som måste prioriteras för att en lyckad forskning 

ska kunna göras. Idén med detta kapitel är att föra en diskussion om vad som 

egentligen menas med dessa begrepp samt att ge en grundlig bakgrund om begreppen 

så att det inte sedan ska finnas några oklarheter i vad begreppen står för just i denna 

avhandling. Det samma gäller i operationaliseringsdelen som klargör hur begreppet i 

frågan kommer att göras mätbart inom den empiriska delen av avhandlingen. Här 

kommer även att bifogas en motivering av varför just ett visst operationaliseringssätt 

valts för något begrepp. Strukturen för detta kapitel är följande; varje begrepp kommer 

att diskuteras i tur och ordning och efter varje begrepps presentation kommer 

operationaliseringen att gås igenom för begreppet i frågan. 

Först kommer begreppet korruption att behandlas på en allmän nivå för att ge lite 

bakgrundsinformation inom ämnet. Sedan kommer begreppet muta att diskuteras, 

vilket är den typ av korruption som denna studie kommer att rikta sig mot. I samband 

med att begreppet mutor behandlas tas även en titt på mutbrott och vad som egentligen 

är ett mutbrott. Det är även begreppet mutbrott som kommer att operationaliseras. 

Detta p.g.a. att det är variationen i straffen för mutbrott mellan olika stater som 

studeras, inte variationen i mutor. Efter att korruption och mutor behandlats är det dags 

att definiera begreppet straffsats och granska hurdan betydelse begreppet har i denna 

avhandling. Till sist behandlas sedan de så kallade oberoende variablerna, som 

presenterades tidigare, alla enskilt och en operationalisering av dem kommer även att 

inkluderas.  

 

4.1 Korruption 

Intresset för ämnet och begreppet korruption har ökat drastiskt under de senaste tjugo 

åren. Böcker, artiklar och annat dylikt behandlande korruption har blivit allt vanligare. 

Men vad är det som korruption egentligen innebär och vad allt kan man räkna som en 

del av begreppet? Man kan börja besvarandet av denna fråga genom att kolla vad själva 

begreppet korruption har sitt ursprung ifrån. Begreppet korruption härstammar från det 
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latinska ordet corrumpere, vilket står för att ruttna eller söndras (Groop 2013, 21). Det 

här visar igen att korruption är ett rätt negativt laddat ord och att allmänheten har en 

negativ inställning till fenomenet, som även redan nämndes i inledningen. 

När man talar om korruption så är det vanligt att skilja mellan två olika former, 

nämligen byråkratisk korruption (petty corruption) och politisk korruption (grand 

corruption). Vad är då skillnaden mellan dessa två olika former? Svaret på denna fråga 

är relativt enkel och det går ganska lätt att dra en gräns mellan dessa två typer. 

Byråkratisk korruption är något som man till och med kan kalla för vardaglig 

korruption p.g.a. att det är lätt för vanliga medborgare att lägga märke till denna typ 

av korruption. Det här betyder att den byråkratiska korruptionen innefattar till exempel 

mutande av polisen, tullen och andra dylika fall. Politisk korruption igen är något som 

inte är så lätt att upptäcka i vardagen och sker mera i kulisserna bakom stängda dörrar. 

Då man talar om politisk korruption handlar det oftast om enstaka individer som 

innehar mycket makt. Även pengasummorna som rör sig här är betydligt större jämfört 

med den byråkratiska korruptionen. Andra skillnader mellan dessa två former av 

korruption är att den byråkratiska korruptionen oftast berör endast enstaka individer 

medan den politiska korruptionen kan beröra t.o.m. en hel nation (Rose-Ackerman & 

Palifka 2016, 11). 

Korruption framkommer i samhället på flera olika sätt. Det kan vara fråga om bl.a. 

mutor, utpressning, nepotism eller manipulering av valresultat osv. Det finns massvist 

med olika sätt som korruption kan förekomma i ett samhälle, vissa mera vanligare än 

andra. Hur ska man då definiera begreppet korruption? Definierandet är delvis 

problematiskt. För det första det att korruption förekommer i så många olika former 

gör definierandet svårt. För det andra, det att gränsen för vad som räknas som 

korruption varierar från land till land gör det omöjligt att finna en universell definition 

av begreppet. Variationen i hur man definierar korruption är stor på grund av detta. 

Det här betyder igen att när det är frågan om en studie så är det väldigt långtgående 

själva forskningsfrågan som styr hurdan definition som kommer att användas. Hurdan 

är då definitionen som borde användas i denna avhandling? För att kunna besvara 

denna fråga har valts att ta en titt på hur man tidigare definierat korruption och därifrån 

försöka hitta en lämplig definition för denna avhandling. 
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När man definierar korruption brukar man utgå från tre stycken olika 

definitionskategorier. Denna uppdelning bygger på Arnold Heidenheimers (1970) 

forskning om korruption. Heidenheimer indelar korruption definitionerna i tre 

kategorier beroende på vad de koncentrerar sig på. I den första definitionskategorin 

ingår de som fokuserar sig på den offentliga rollens krav, i den andra sådana som riktar 

sig mot allmänintresset (samhällsintresse) och i den sista kategorin finns sedan igen 

marknadscentrerade definitioner (Sjölin 2010, 32). 

Den första definitionskategorin som bygger på den offentliga rollens krav är det 

vanligaste sättet som samhällsvetare definierar korruption. I denna kategori utgår man 

långt från ett legalistiskt perspektiv. Vad det här i praktiken betyder är att man avser 

att korruption är något som är förbjudet i en stats lagstiftning. En av de kändaste 

definitionerna som faller in i denna kategori är Joseph Nyes definition på korruption 

som lyder; ”Korruption är beteende som avviker från de normala plikterna för en 

offentlig roll på grund av privata hänsyn (till familj, andra närstående) och ger 

pekuniära eller statusmässiga fördelar; eller bryter mot regler som förbjuder att vissa 

typer av privata hänsyn påverkar utövandet av det offentliga uppdraget” (Sjölin 2010, 

33). Detta är ett typiskt exempel på en definition som hör till det legalistiska 

perspektivet. 

Korruptions definitioner som är centrerade till allmänintressets har som sin 

huvudtanke att den offentliga verksamhetens uppgift är att tjäna allmänintresset, dvs. 

att politiker och tjänstemän är till så stor nytta som möjligt för medborgarna i 

samhället. Korruption definieras här som att när tjänstemän eller politiker inte längre 

strävar efter att vara till så stor nytta som möjligt för samhället, utan främjar sitt 

egenintresse (Sjölin 2010, 34).  

Den sista kategorin ser igen på korruption ur ett marknadscentrerat perspektiv. Här 

använder man sig av ekonomisk teori och terminologi som t.ex. utbud, efterfrågan och 

transaktionskostnader. Korruption är här att man gör otillåtna, olagliga transaktioner 

eller sådana som räknas vara under en så kallad grå area för att kunna maximera sin 

egennytta. Det här betyder att personer som innehar en offentlig position och försöker 

dra nytta av denna position via den privata marknaden är korrumperade. Skillnaden 

här till de två tidigare nämnda kategorierna är att man nödvändigtvis inte endast ser 
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korruption som en negativ sak utan man anser att det kan fungera som en påskyndande 

faktor i ineffektiva ekonomier (Sjölin 2010, 34). 

Det har även riktats en del kritik mot dessa definitioner och kategoriseringar av 

korruption. Gällande den första kategorin sägs ofta att korruption inte alltid kan handla 

endast om vad som är lagligt och olagligt, definitionen är med andra ord snäv. 

Dessutom definieras inte begreppet korruption i flera länders lagstiftning, vilket gör 

den legalistiska synvinkel problematisk. Detta är även en av orsakerna varför det valts 

att i denna studie att koncentrera sig på mutbrott istället för korruption. Den andra 

kategorin, som utgår från allmänintresset, är inte heller problemfri. Här är problemet 

att man utgår från allmänhetens åsikt av att vad som är korruption, vilket gör att 

definitionen inte är stabil utan kan ständigt ändras. Till skillnad från den legislativa 

definitionen som är mycket snäv så är den på allmänintresset baserade definitionen för 

bred och vag. Dessutom är själva begreppet allmänintresse problematisk när en del 

statsvetare inte ens erkänner begreppet överhuvudtaget. Problemet med den 

marknadscentrerade definitionen igen är att det inte klart definieras vad som räknas 

som korruption utan definitionen istället förklarar att varför sådana korrumperade 

handlingar görs (Sjölin 2010, 35-36). 

 Det finns en stor variation i hur korruption kan definieras och hurdan definition man 

väljer att använda har mycket att göra med en studies syfte. I denna studie kommer 

korruption att definieras som missbruk av offentlig makt för privat nytta. Transparency 

International använder sig också av denna definition som hör till kategorin som 

centrerar sig på den offentliga rollens krav. Denna definition passar bäst in i denna 

studie p.g.a. att den utgår från det legalistiska perspektivet och med tanke på att studien 

bygger på ländernas lagstiftning och hurdana straffsatser man har för mutbrott så är 

valet av denna definition rätt självklar. Fastän begreppet korruption inte nödvändigtvis 

nämns i en del länders lagstiftning så är det inte ett problem här då variationen i 

mutbrott kommer vara själva forskningsobjektet för studien. 

 

4.1.1 Operationalisering av korruption 

I takt med att intresset för ämnet korruption har växt bland forskare har även intresset 

för att jämföra olika länders korruptionsnivå växt. Detta kallas för länderkomparativ 

korruptionsforskning. Hur ska man då gå till väga samt hur ska begreppet korruption 



Oscar Ailio 

12 

 

operationaliseras för denna avhandling, dvs. göras mätbar med tanke på studien? Hur 

ska man kunna mäta något som till en stor del sker i gömman för allmänheten och görs 

i smyg? Denna typs frågor gör operationaliseringen av begreppet korruption rätt 

problematiskt när det är så svårt att ha objektiva indikatorer. Detta problem har man 

försökt lösa i tidigare studier genom att använda sig av så kallade perceptionsbaserade 

mått, dvs. mått som är subjektiva. Vad betyder det här i praktiken då när man använder 

sig av subjektiva mått? Kort sagt bygger subjektiva mått på de uppfattningar som 

människorna har i ett visst land om hur korrumperat landet är. Till följande kommer 

de tre mest använda perceptionsbaserade måtten på korruption inom den 

länderkomparativa korruptionsforskningen att kort presenteras varefter den 

lämpligaste väljs för studien (Teorell, 2010, 60-61). 

De tre dominerande måtten är Transparency Internationals “Corruption Perceptions 

Index” (CPI), World Bank Institutions “Control of Corruption Indicator” (CCI) och 

Political Risk Services “ International Credit Risk Guide” (ICRG) (Teorell 2010, 62). 

The Corruption Perceptions Index (CPI) grundades år 1995 av Transparency 

International och har sedan dess årligen mätt och jämfört korruptionsnivån i länder 

runt om i hela världen. CPI koncentrerar sig på att mäta korruptionsnivån inom den 

offentliga sektorn och gör det genom att aggregera data från olika korruptions 

relaterade källor till ett enda mått (Saisana & Saltelli 2012, 5). CPI är en poll of polls, 

dvs. där sammansätts resultaten av andra korruptions undersökningar (Teorell 2010, 

62).  Källor som CPI använder sig av är bl.a. data från Världsbanken, Freedom House 

och the Economist Inteligence Unit (Saisana & Saltelli 2012, 5). CPI använder sig av 

en skala från 0-100, där 100 står för den lägsta möjliga korruptionsnivån. CPI 

inkluderar också endast länder som det finns data av från minst tre stycken olika källor 

(Saisana & Saltelli 2010, 8-10). 

The World Bank Institutions ”Control of Corruption Indicator” (CCI) utkom första 

gången år 1996 och är på många sätt väldigt liknande med CPI, dock finns det vissa 

skillnader mellan dessa två korruptionsmått. Även CCI är en så kallad poll of polls och 

har även en stark korrelation med CPI, vilket långt beror på användningen av likartade 

källor. Dock inkluderar CCI flera källor än CPI i sin undersökning. En faktor som 

skiljer måtten från varandra är den skala som de använder sig av. Som tidigare nämnts 

använder sig CPI av en skala mellan 0-100 medan CCI igen använder en 
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standardiserad skala. Det här innebär att medelvärdet i varje undersökning är 0 och 

standardavvikelsen är 1. CCI värdena varierar mellan -2 och +2, där ett ju högre värde 

betyder lägre korruptionsnivå i ett land. En annan skillnad är att CCI endast använder 

sig av källor som är från mätningsåret medan CPI jämnar ut tidsskillnader genom att 

använda sig av medelvärdet för de tre senaste mätningsåren (Teorell 2010, 63-64). CCI 

mäter även korruptionsnivån både inom den offentliga- och den privata sektorn medan 

CPI, som redan tidigare nämndes, endast mäter inom den offentliga sektorn (Rohwer, 

2009, 48). 

Det tredje perceptionsbaserade måttet som presenteras här är Political Risk Services, 

”International Credit Risk Guide” (ICRG), som även är det äldsta måttet och började 

sina mätningar på korruptionsnivån i olika länder redan år 1984. Det finns material till 

hands från en längre tidsperiod än vad de två övriga måtten kan erbjuda. Dock är 

antalet länder som inkluderas i ICRG betydligt lägre än i de två övriga måtten. Political 

Risk Services är ett privat företag som är insatt i korruption och riskbedömning. ICRG 

räknar inte endast ut korruptionsnivån i ett land utan även risken för att landet ska 

drabbas av dramatiska politiska ändringar, vilket ofta intresserar privata investerare. 

Det här betyder att risken för politisk ostabilitet kan väga tyngre i länder med annars 

låg korruptionsnivå än i länder som redan färdigt har en hög korruptionsnivå. ICRG 

använder sig av en skala från 0 till 6 för att ange graden av korruptionsnivån i ett land, 

där ett högre värde tyder på en högre korruptionsnivå (Teorell 2010, 64-65). 

Det finns vissa skillnader mellan dessa olika mått som används inom den 

länderkomparativa korruptionsforskningen. Alla har sina för- och nackdelar, så det är 

egentligen även här forskningens syfte som avgör vilket mått som passar bäst i detta 

fall. Valet faller denna gång på Transparency Internationals Corruption Perception 

Index (CPI) som anses bäst passa för studiens syfte. Det beror bl.a. på att CPI är av de 

tre olika måtten på korruption så de kändaste av dem alla. Även det att CPI inkluderar 

flest länder i sin databas samt har en skala som är lätt att tyda är orsaker som påverkat 

valet. Det är också en fördel med CPI att man i sina mätningar tar hänsyn till de tre 

senaste årens resultat och därifrån bildar ett medeltal för landets korruptionsnivå. 

Dessutom använder sig Transparency International av samma definition på korruption 

som används för denna studie, vilket också stöder användningen av detta index 

(Heywood 1997, 425). 
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Det man också kunde ha gjort är att använda sig även av ett erfarenhetsbaserat mått på 

korruption. Ett sådant är t.ex. Transparency Internationals Global Corruption 

Barometer (GCB). Statistiken som GCB har bygger på enkätundersökningar som har 

att göra med olika aktörers erfarenheter av korruption. Det som är fördelen med 

statistik som denna är att den är objektiv, dock kan det vara svårare att få fram nivån 

på den så kallade politiska korruptionen i dessa undersökningar (Teorell 2010, 71). 

Därför har det valts att inte inkludera erfarenhetsbaserade mått av korruption i denna 

avhandling. Det skulle också göra operationaliseringen mycket svårare i den empiriska 

delen av studien, där den länderkomparativa korruptionsforskningen står i fokus. 

Därför faller valet som sagt på användandet av CPI istället. 

 

4.2 Mutor och mutbrott 

Efter att ha presenterat begreppet korruption samt valt hur variabeln ska 

operationaliseras för denna avhandling är det dags att gå vidare till följande objekt, 

nämligen mutor och närmare sagt mutbrott. Man kan med gott samvete säga att mutor 

är en av de kändaste formerna av korruption. Hur ska man då definiera begreppet 

muta? Nationalencyklopedin definierar en muta som ”en gåva som överlämnas för att 

givaren i gengäld ska erhålla en förmån av något slag” (Nationalencyklopedin, muta, 

2018). Denna definition är väldigt allmän och ger endast en liten överblick av vad en 

muta är. Dock kommer denna avhandling att koncentrera sig på mutbrott samt i 

jämförandet mellan de straffsatser som fås av brotten. På grund av detta skulle 

definitionen som används i boken Corruption and Government skriven av Susan Rose-

Ackerman och Bonnie j. Palfika (2016, 8) bättre passa denna avhandling. Definitionen 

är följande: 

 “The explicit exchange of money; gifts in kind, or favors for rule breaking or as 

payment for benefits that should legally be costless or be allocated on terms other than 

willingness to pay. Includes both bribery of public officials and commercial bribery of 

private firm agents.” 

Författarna fortsätter även genom att definiera utpressning på följande sätt: 

”Demand of a bribe or favor by an official as a ’’sine qua non’’ for doing his or her 

duty or for breaking a rule. We treat extortion as a form of bribery where the bribe 
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taker plays an active role. (Sometimes the rule is created by the extortionist in order 

to exact the bribe.)” 

Denna avhandling koncentrerar sig inte på skillnaden mellan mutor och utpressning, 

vilka är ganska liknande till sin karaktär. Skillnaden är inte heller helt entydig, sätt ur 

ett juridiskt perspektiv, och det händer även ofta att man inte endast är skyldig till det 

ena brottet utan även till det andra (Lindgren, 1988, 815). Därför behandlas dessa i 

denna avhandling som ett och samma brott. 

Det här betyder att som korruption (mutbrott) räknas inte endast det att man ger en 

muta, utan även det att man tar emot en muta eller till och med kräver en muta. Detta 

låter ytterst enkelt i teorin, dock är det inte i praktiken, utan det kan vara ytterst svårt 

att kunna skilja mellan vad som är en muta, gåva eller dricks i vissa fall. De är 

fundamentalt så liknande med varandra (Rose-Ackerman & Palfika, 2016, 236). Dock 

drar alla länder ändå någonstans sin gräns mellan vad som räknas som en muta och 

vad som gåva eller dricks (Rose-Ackerman & Palfika 2016, 205).  

När man studerar begrepp som mutor, dricks eller gåvor stöter man ofta även på den 

latinska frasen quid pro quo, som fritt översatt står för byteshandel, dvs. att man ”får 

något för något”. När det handlar om dricks eller gåvor, så är quid pro quon 

underförstådd och det finns inte några officiella dokument som skulle verifiera 

handeln. I mutor igen är ofta quid pro quon väldigt tydlig för partnerna, men på grund 

av att det är frågan om en olaglig akt så är det inte möjligt att ha här heller några 

officiella dokument att verifiera handeln (Rose-Ackerman & Palfika 2016, 236). 

Redan det här förklarar varför det ibland kan vara svårt att skilja mellan mutor, dricks 

eller gåvor. 

På grund av svårigheten av att skilja mellan dessa olika typer av betalningar har man i 

tidigare forskning om mutor valt att karaktärisera betalningarna i två olika dimensioner 

för att lättare få reda på hurdan typs betalning det är frågan om. Den första dimensionen 

utgår från att om en klart utlagd quid pro quo existerar eller inte. Om en quid pro quo 

existerar med officiella dokument så är det inte är frågan om en muta. Här måste 

påpekas det som redan tidigare lyfts fram, nämligen att dokumenten är officiella och 

inte hemliga. Om quid pro quo är underförstådd men inte offentlig kan det även vara 

frågan om en muta. Den andra dimensionen behandlar förhållandet mellan betalararen 

och mottagaren av pengarna. Här granskas ifall det är frågan om en så kallad agent 
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eller en huvudman (agent/principal) som tar emot pengarna. Vad är då skillnaden 

mellan att betala till en agent eller till en huvudman? För att förklara skillnaden är det 

lättast att lyfta fram några exempel där skillnaden klart kommer fram. Om man t.ex. 

äter ute på en restaurang betalas notan till ägaren, dricksen till kyparen. Ett annat 

exempel är att om man får en fortkörningsbot betalar man den till staten medan en 

muta igen betalas till polisen för att denne ska glömma saken och inte ge en officiell 

bot (Rose-Ackerman & Palfika 2016, 237). Tabell 1, som är tagen ur boken Corruption 

and Government (Rose-Ackerman & Palfika 2016, 237), visar tydligt skillnaderna som 

dessa dimensioner (quid pro quo och agent/huvudman) har på gjorda betalningar.  

 

Tabell 1. Betalningar gjorda av kunder eller klienter 

  Quid pro quo   ingen uttrycklig 

quid pro quo 

Betalning till huvudman pris   gåva 

Betalning till agent muta   dricks 

Källa: Rose-Ackerman & Palfika, 2016, 237. 

 

Som redan tidigare nämndes är mutor, dricks och gåvor fundamentalt väldigt lika 

varandra. När man till exempel jämför mutor och dricks är bägge faktiskt informella 

betalningar som görs för att ge agenten en kompensation för sitt arbete. Det behöver 

inte ens finnas en stor skillnad, om någon alls, i storleken på betalningen mellan dessa 

två typer. Där skillnaden kanske bäst kommer fram mellan dricks och muta är att dricks 

oftast betalas efter att en tjänst eller ett arbete redan är gjort, medan en muta betalas i 

förväg (Rose-Ackerman & Palfika 2016, 240). 

När begreppet mutbrott behandlas brukar man oftast även skilja mellan aktiva eller 

passiva mutbrott. Även i juridiskt språk brukar man skilja mellan aktiva och passiva 

mutbrott. Vad som är skillnaden mellan dem två är väldigt enkelt. När man talar om 

aktiva mutbrott handlar det om den som ger mutan, medan passiva igen syftar till den 

som tar emot mutan. Trots att man ofta i juridiskt språk skiljer mellan dessa två typer 

av mutbrott så brukar straffsatserna i de flesta stater ändå vara väldigt lika i bägge 

brotten, oberoende om man gett eller tagit emot mutan. Det vill säga ett symmetriskt 

straffsystem används. Detta beror på att i praktiken är egentligen båda sidorna, både 
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den som ger och den som tar emot mutan, aktiva p.g.a. båda måste vara överens om 

alla detaljer före något sker överhuvudtaget. Dock talar man inte i all litteratur om just 

aktivt eller passivt mutbrott, utan även termer som bribe payers och recipients nämns 

eller så talar man bara helt enkelt om personer som får bättre betalt än vad som är 

rättvist (Rose-Ackerman & Palfika 2016, 208). 

I denna avhandling kommer mutbrott att definieras med samma definition som 

presenterades redan tidigare och som används i boken Corruption and Government av 

Rose-Ackerman och Palfika för att definiera mutbrott och utpressning. Dock tilläggs 

ännu i definitionen att även redan det att man gjort ett löfte om att ta emot en illegal 

förmån räknas som ett mutbrott (Britannica Academic, bribery, 2018). 

 

4.2.1 Operationalisering av mutor och mutbrott 

Operationaliseringen av mutbrott kommer att utgå från definitionen av mutbrott som 

används i denna avhandling. Mutbrotten görs mätbara genom straffsatserna som tas ur 

databasen The 2017 Global Overview of Anti-Bribery Laws Handbook. I databasen 

framkommer ländernas lagstiftning gällande mutor. För att överhuvudtaget kunna 

genomföra denna studie måste definitionen för vad som är ett mutbrott (eller räknas 

som ett mutbrott i denna avhandling) vara samma i alla de staterna som studeras, vilket 

även kommer att vara fallet. Som bekant är studiens syfte att studera vad det är som 

orsakar en variation i straffsatser för mutbrott mellan olika stater. Denna 

forskningsfråga gör operationaliseringen av begreppet mutor ytterst enkelt, p.g.a. att 

straffsatserna gör begreppet mutor mätbart. Det här betyder att med hjälp av 

straffsatserna och variationen i dem operationaliseras mutbrott och på det sättet kan de 

mätas och jämföras med varandra via de straff som fås för brottet. Mutbrotten kommer 

att operationaliseras genom att det från databasen kollas vad som är minimi- och 

maximistraffet i varje land för mutbrott och länderna kategoriseras sedan enligt 

hurdana straff som används. Begreppen mutbrott och straffsatser kommer alltså att gå 

hand i hand i denna avhandling. 
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4.3 Straffsatser 

Begreppet straffsats har redan flera gånger kommit fram i denna avhandling, men vad 

är det egentligen frågan om och vad menas med begreppet? Begreppet straffsats 

härstammar från ordet straff som är påföljden som döms då man är ansvarig för ett 

brott (Nationalencyklopedin, straff, 2018). Synonymer till sats igen är ord som mängd 

och portion (SAOL, sats, 2018). Straffsatsen är det straff som man kan få för något 

brott, dvs. ”typen” av straff som man får. Det kan vara frågan om allt från böter, 

villkorliga fängelsedomar till olika längds fängelsedomar, dvs. alla typer av straff som 

finns. Begreppet är ytterst centralt i denna avhandling på grund av att det är just 

variationen i straffsatser för mutbrott som studeras. 

När man diskuterar om vad som orsakar korruption och hur man skulle kunna sänka 

på korruptionsnivån i olika stater spelar straffen för brotten en central del. Det är 

viktigt att veta vad som är orsaken till att det finns en stor variation i straffsatserna som 

fås för korruptionsbrott runt om i världen för att bättre kunna bekämpa själva 

korruptionen. Här kan t.ex. dras en koppling till det så kallade asymmetriska 

bestraffningssystemet som presenterades i Kapitel 3 som handlade om tidigare 

forskning inom ämnet korruption. Vad som menas med detta är att korruption alltid 

kommer att finnas så länge vinsterna är större jämfört med de kostnader som 

korruptionen har. Här skulle personer som väljer att tipsa om korruption belönas med 

lindriga straff. Det skulle bli lönsamt att tipsa om korruption, vilket skulle öka på de 

så kallade kostnaderna och riskerna som hör till korruption. Med andra ord skulle 

korruption inte längre vara lika attraktivt då vinsten inte är större än de potentiella 

kostnaderna. I det här exemplet fungerar den asymmetriska bestraffningen och dess 

straffsatser som en faktor som påverkar negativt på korruptionsnivån. Det är dock 

viktigt att korruption på alla nivåer bekämpas och bestraffas, annars kan det leda till 

att medborgarna inte längre orkar bekämpa korruptionen och det blir till slut en vana. 

Efter det kan det vara ytterst svårt att bli av med korruptionen. Som en slutsats kan 

man säga här att straffsatserna spelar en ytterst viktig funktion i förhindrandet av 

korruption. 

Det är även klart att det finns en stor variation i de straffsatser som fås av 

korruptionsbrott mellan olika länder. För samma brott kan man i något land bli 

bestraffad som om man gjort ett mutbrott, medan i ett annat kan det vara frågan om ett 
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tjänstefel eller till och med en gåva. Det här betyder att definitionen av korruption (ifall 

en sådan finns) inte nödvändigtvis säger något om hur strängt lagstiftarna ser på 

mutbrott. Därför vore det ytterst viktigt att göra lagstiftningen klar i alla länder så att 

tydliga normer skulle existera (Sandgren 2005, 38). 

Själva begreppet straffsats går egentligen lite hand i hand med brotten, och i detta fall 

då med mutbrotten. Det här betyder att straffsatserna kommer att användas i 

avhandlingen för att göra mutbrotten mätbara, så som redan tidigare nämndes.  

Hurdana straffsatser staterna sedan har kommer att basera sig på ländernas lagstiftning 

och den informationen hämtas ur databasen The 2017 Global Overview of Anti-Bribery 

Laws Handbook. I den empiriska delen av studien kommer lagstiftningen i de olika 

länderna att ligga som grund för hurdan typs straffsatser som kan fås för mutbrott. 

Länderna kommer även sedan att kategoriseras utifrån den lagstiftning som finns till 

hands och de straff som ges enligt lagstiftningen. 

 

4.3.1 Operationalisering av straffsatser 

Straffsatserna kommer att operationaliseras via databasen The 2017 Global Overview 

of Anti-Bribery Laws Handbook där ländernas lagstiftning om mutbrott sammanfattas. 

Där går det att kolla vilka straff som används i respektive länder för mutbrott. 

Databasen baserar sin information på den lagstiftning som varje land använder sig av. 

 

4.4 Oberoende variablerna 

De sista begreppen som kommer att definieras är de så kallade oberoende variablerna 

som kommer att användas i avhandlingens empiriska del. De oberoende variablerna 

som kommer att användas är korruptionsnivå, demokratinivå, rättssystem, religion, 

kultur, ekonomiskt välstånd samt om det är frågan om en före detta koloni. Av 

oberoende variablerna har redan begreppet korruption behandlats, så det är ingen idé 

att göra det på nytt. Dock kan kort sägas som repetition att korruptionen i staterna och 

mera exakt sagt dess nivå valdes att operationaliseras genom att använda Transparency 

Internationals två mått på korruptionsnivån i stater, ’’Corruption Perceptions Index’’ 
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(CPI) och ’’Global Corruption Barometer’’ (GCB). Som följande presenteras de 

återstående oberoende variablerna i tur och ordning. 

 

4.4.1 Demokrati 

Demokrati är ett begrepp som de flesta uppfattar som något positivt och något som är 

värt att sträva efter. Ordet demokrati härstammar från grekiskans demos, som betyder 

folk, och krati som betyder välde. Det här betyder att demokrati står för ordet 

folkvälde. Vad är då folkvälde egentligen? Det finns ingen enskild universellt 

accepterad definition på begreppet demokrati, utan istället finns det flera allmänt 

accepterade definitioner som till en viss del skiljer sig från varandra. Demokrati har 

valts som en oberoende variabel för denna avhandling. Detta motiveras bland annat 

med att det finns ett allmänt antagande om att demokrati motarbetar korruption (Shen 

& Williamson 2005, 339). Det här betyder att länder som har en hög grad av demokrati 

har en lägre nivå av korruption. Det här kan även ha en inverkan på hur länderna 

bestraffar sina medborgare för korruptionsbrott. Är straffen hårdare eller mildare i 

länder med högre demokratinivå än i länder med lägre demokratinivå?  

Som följande presenteras kort några kända definitioner till vad som egentligen menas 

med demokrati. I detta kapitel kommer det även att tas en titt på de mänskliga 

rättigheterna, p.g.a. att de är nära förknippade med demokratibegreppet. Det är även 

nödvändigt med tanke på att de mänskliga rättigheterna ofta är en faktor som sedan tas 

hänsyn till när demokratinivån mäts i olika länder. Efter att dessa behandlats kommer 

definitionen för demokrati som väljs för avhandlingen att fastställas samt även 

motiveras varför just denna definition valts. Som sist väljs sedan den lämpligaste 

operationaliseringen för begreppet demokrati för den empiriska delen av 

avhandlingen. 

 

4.4.1.1 Demokrati teorier 

Robert Dahl, en av de mest kända och främsta forskarna inom ämnet demokrati, utgår 

från fem stycken kriterier som måste uppfyllas för att en fungerande demokrati ska 

kunna existera. Dessa fem kriterier presenterar han i sitt kända verk Democracy and 

its critics (1989). Dahls kriterier för en fungerande demokrati är följande: effektivt 
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deltagande, lika rösträtt vid slutliga avgörandet, upplyst förståelse, kontroll över 

dagordningen och allomfattande medborgarskap (inklusion). Dahl påpekar dock att 

kriterierna som han har är idealistiska och att ifall ett land uppfyller dem så är det 

frågan om en perfekt demokrati (Dahl 1989, 108-115). Valet av just dessa fem kriterier 

motiverar Dahl genom att kort konstatera att de alla är nödvändiga ifall alla vill vara 

politiskt likvärdiga när policyn fastställs i ett samhälle. Dahl anser att ifall inte något 

av hans fem kriterier följs så är inte medborgarna politiskt likvärdiga (Dahl 1998, 38). 

I sin litteratur är Dahl ändå medveten om att ingen stat lever upp till hans fem kriterier 

och högst troligen inte aldrig heller kommer att göra det, därför kallar han kriterierna 

idealistiska som redan tidigare nämndes (Dahl 1998, 42). Dahl använder sig också av 

termen polyarki när han syftar på dagens demokratier vilka enligt honom har 

utvecklats så pass mycket från de tidigare demokratierna att en ny benämning är ett 

måste (Dahl 1989, 218-219). 

En annan väldigt känd syn på demokrati är Joseph Schumpeters definition som han 

presenterar i verket Capitalism, Socialism and Democracy från år 1943. Schumpeter 

håller sig mycket kritisk till de tidigare definitionerna av demokrati från 1700-talet och 

anser att det inte finns något som allmänvilja, där igen tyngdpunkten varit i de tidigare 

teorierna. Schumpeter anser att fokusen ska ligga i valet av representanter i ett 

demokratiskt system. Detta motiverar Schumpeter bl.a. med att varje människa inte är 

kapabel att göra rationella beslut, utan ska därför istället få möjligheten att välja sina 

beslutsfattare, som sedan bildar det beslutande organet i samhället (Schumpeter 1994, 

251). Schumpeter definierar demokrati på följande sätt: 

“...the democratic method is that institutional arrangement for arriving at political 

decisions in which individuals acquire the power to decide by means of a competitive 

struggle for the people’s vote” (Schumpeter 1994, 269). 

Genom att definiera demokrati så här sätter Schumpeter tyngdpunkten i folkets 

möjlighet i att kunna välja sin regering. Schumpeter anser att det viktigaste är att folket 

ska ha en möjlighet att påverka vem det är som styr samhället samt gör besluten 

(Schumpeter 1994, 273-274). Politikerna måste sedan tävla om väljarnas röster. För 

att ha en möjlighet att bli vald måste politikerna satsa allt på politiken, vilket betyder 

att politik blir ett yrke som handlar om att få röster (Schumpeter 1994, 287). I praktiken 
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betyder det här att det skulle bildas en elit som sedan fattar besluten i samhället medan 

folkets roll skulle vara att välja beslutsfattarna. 

Den tredje demokratiteorin som tas upp är Robert D. Putnams som han presenterar i 

boken Making democracy work: Civic traditions in modern Italy (1993). I studien 

jämför Putnam hurdan förmåga de så kallade rika regionerna i norra Italien har att 

skapa demokrati jämfört med de fattigare regionerna i södra Italien. Denna jämförelse 

är möjlig då Italien på 1970-talet decentraliserade det politiska beslutsfattandet till den 

regionala nivån. Regionala beslutsfattare fick mycket större makt än vad de tidigare 

innehade, bl.a. genom budgetmakt och olika politiska befogenheter som tidigare hört 

till den centrala nivån i Italien (Karvonen 1997, 97). 

I sin studie finner Putnam en klar skillnad i hur nöjd befolkningen är i södra och norra 

Italien gällande effektivitetsnivån av de nya institutionerna. Dock jämför inte Putnam 

endast befolkningens åsikter utan granskar även om dessa opinioner stämmer i 

verkligheten genom att mäta effektivitetsnivån av institutionerna i regionerna. I 

studien kommer Putnam fram till att de norra regionerna faktiskt är betydligt 

effektivare än regionerna i söder. Vad denna skillnad beror på var nästa fråga som 

Putnam ställde sig. Regionerna i norr är ekonomiskt starkare än de som ligger i söder, 

dock anser inte Putnam att detta är orsaken till skillnaden mellan regionerna. Det civila 

samhället, dvs. täthet i frivilliga organisationer osv. är mycket starkare i de regionerna 

med ett effektivt politiskt system. Korrelationen är här som starkast med ett fungerande 

demokratiskt system, inte med hur stark ekonomi de olika regionerna har. Även 

utbildningsnivån var högre i regionerna med ett väl fungerande system. Slutsatsen som 

Putnam kommer fram till är att socialt kapital spelar en ytterst viktig roll i hurdan 

förmåga man har att skapa och främja demokrati. Putnam påpekar att egenskaper som 

förtroende och ömsesidighet mellan medborgarna är ytterst viktiga (Karvonen 1997, 

98-101). 

 

4.4.1.2 Mänskliga rättigheter 

Som redan i inledningen av detta kapitel nämndes är de mänskliga rättigheterna en 

central del av demokrati och vad som anses höra till begreppet demokrati. I 

operationaliseringen av demokrati tas även ofta upp hur väl en stat följer de mänskliga 
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rättigheterna. Dock är det viktigt att komma ihåg att begreppen demokrati och 

mänskliga rättigheter inte betyder samma sak. Hur ska man då definiera de mänskliga 

rättigheterna? Kort sagt kan man definiera de mänskliga rättigheterna som de 

grundläggande rättigheterna och friheterna som varje människa är berättigad till 

(Hatchard 2010, 8).  

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med 

förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.” 

(FN:s Allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, Artikel 1.) 

Enligt Förenta Nationerna är idén med de mänskliga rättigheterna att garantera alla ett 

värdigt liv, grundläggande försörjning och delaktighet i samhället. De mänskliga 

rättigheterna är universella oavytterliga, sammanhängande och ömsesidigt beroende 

samt grundläggande. De mänskliga rättigheterna som används i dagens läge har sitt 

ursprung från FN:s stadga (1945) och från FN:s allmänna förklaring på vad de 

mänskliga rättigheterna är (1948) som utarbetades efter det andra världskriget 

(Suomen YK-Liitto, u.å.). 

På vilket sätt är då de mänskliga rättigheterna relaterade till förhållandet mellan 

korruption och demokrati?  De mänskliga rättigheterna är starkt relaterade till att 

demokratiska förhållanden ska kunna uppfyllas i en stat. Ifall inte de mänskliga 

rättigheterna uppfylls är det omöjligt att föra ett gott styre (governance). Korruption 

kan orsaka dålig governance, vilket igen sedan kan leda till att man bryter mot de 

mänskliga rättigheterna. Eller så kan korruption även direkt leda till missbrukandet av 

de mänskliga rättigheterna. Förhållandet visas tydligt i Figur 1: 

 

Figur 1. 

    Bad governance                         Corruption  

 

 

 

                             Abuse of human rights 

Källa: Hatchard 2010, 9.                                             
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4.4.1.3 Valet av definition för demokrati 

För denna avhandling har valts att definiera demokrati enligt Jan Teorells definition ur 

boken Determinants of Democrazitation (2010). Definitionen för demokrati är 

följande: förekommandet av periodiska, fria, rättvisa och effektiva val samt 

existerandet av olika politiska rättigheter, yttrandefrihet samt föreningsfrihet (Teorell 

2010, 30). Definitionen är lämplig för studiens syfte p.g.a. att den även betraktar de så 

kallade mänskliga rättigheterna som i denna avhandling räknas som en viktig del av 

demokrati. 

 

4.4.1.4 Operationalisering av demokrati 

I detta kapitel presenteras tre alternativ på hur oberoende variabeln demokrati kommer 

att operationaliseras i den empiriska delen av avhandlingen. Valet kommer att ligga 

mellan Freedom Houses Freedom in the World, The Economists Democracy Index och 

Polity IV projektet av Monty G. Marshall. 

Freedom House är en amerikansk organisation som sedan år 1973 har publicerat sin 

årliga översikt om friheten i världen i sin databas Freedom in the World. Freedom 

House definierar frihet på liknande sätt som statsvetare operationaliserar demokrati. 

De skiljer även mellan två olika dimensioner, nämligen den politiska- och 

rättighetsdimensionen (political rights/civil liberties) (Karvonen 2008, 17). 

Den politiska dimensionen baserar sig på: 

- Fria val 

- Faktiska makten hos valda representanter 

- Politisk konkurrens och opposition 

- Nationellt självbestämmande 

- Minoritetsrättigheter 

- Decentralisering 

(Karvonen 2008, 17) 

 

Rättighetsdimensionen baserar sig igen på: 

- Mediefrihet 

- Fri och offentlig makt 

- Förenings- och demonstrationsfrihet 

- Organisationsfrihet 

- Fri företagsamhet 
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- Likhet inför lagen 

- Avsaknad av politisk terror och tortyr 

- Social frihet och lika möjligheter 

- Avsaknaden av korruption 

(Karvonen 2008, 18) 

Så som det går att se av de ovannämnda punkterna är Freedom Houses databas rätt 

täckande och den inkluderar hela 195 länder och 14 stycken territorier. Freedom House 

samlar sitt material till databasen genom bl.a. konsultering med den lokala 

befolkningen, information av artiklar och andra organisationer, regeringar och en 

massa andra källor. Det är sedan olika experter som tillsammans med Freedom Houses 

personal sätter ihop det slutliga materialet (Freedom House, 2017).  Freedom House 

använder sig av en skala från 1 till 7 för att mäta de politiska och medborgerliga 

rättigheterna, där 1 står för det högsta värdet. Sedan sammanslås dessa till en skala 

från 1 till 3 där statens frihet mäts. Värdet 1 står för fri stat, värdet 2 för delvis fri stat 

och värdet 3 står för inte fri stat (Karvonen 2008, 17). Dessutom inkluderar Freedom 

House i sin data även en skala där den totala frihetsgraden räknas för alla länder. Här 

har de politiska och medborgerliga rättigheterna samt staternas frihet sammanslagits 

till ett värde. Skalan är från 0-100 där ett högre värde står för bättre frihetsgrad 

(Freedom House, 2018). 

Tidningen The Economist och mera specifikt sagt dess division The Economist 

Intelligence Unit utvecklade år 2006 sin demokrati databas Democracy Index som 

publicerades första gången år 2007 och har sedan år 2010 utkommit årligen för att 

mäta demokratinivån i världens länder. I indexet finns 165 stycken länder och två 

stycken territorier. Sitt index baserar The Economist på fem stycken huvudkategorier, 

nämligen valprocessen och pluralism, medborgerliga rättigheter, regeringens 

fungerande, politiskt deltagande och den politiska kulturen (The Economist Intelligens 

Unit Limited 2013, 1). 

Metodiken som Democracy Index använder sig av består av 60 stycken frågor som är 

kategoriserade enligt de ovan nämnda huvudkategorierna. Frågorna är simpla och går 

att svara med 1 för ja och 0 för nej och i vissa fall kan alternativet 0,5 användas då det 

är frågan om ett problematiskt fall där det är oklart vilket av de tidigare nämnda 

alternativ som är det korrekta. I varje huvudkategori kan man sedan få max 10 stycken 

poäng. Länderna kategoriseras sedan slutligen enligt följande: fulla demokratier (10-
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8); bristfälliga demokratier (7.9-6); hybrid regimer (5.9-4); auktoritära regimer (under 

4) (The Economist Intelligens Unit Limited 2013, 27). 

Den sista demokrati indikatorn som presenteras är Polity IV som utkom år 2014 av 

Monty G. Marshall (Marshall, 2014). Polity dataserien fick sin början redan under 

1960-talet då den grundades av Ted Robert Gurr (University Of Maryland, u.å.). I 

dagens läge sponsoreras databasen av Political Instability Task Force, som igen är 

grundat av den amerikanska underrättelsetjänsten Central Intelligence Agency 

(Marshall, 2014). I Polity IV finns statistik på länders demokratinivå från åren 1943–

2013. Skalan som används i Polity IV är från -10 till +10. I skalan står 10 för full 

demokrati, 9 till 6 står för demokrati, 5 till 1 står för öppen anokrati, 0 till -5 står för 

sluten anokrati, -6 till -10 står för autokrati (Marshall, 2014). Polity IV baserar sin data 

på hur öppna staters val är och hurdan konkurrens det finns, deltagandet i politik 

överlag och kvalitén på regeringens styre. Hela 167 stycken länder finns i databasen, 

alla dessa länder har en population på över 500 000 invånare (Center for Systemic 

Peace, 2016). 

Efter att ha granskat de tre potentiella alternativen för hur begreppet demokrati kan 

operationaliseras så är det dags att välja ett av dem till själva avhandlingen. För denna 

avhandlings empiriska del kommer Freedom Houses Freedom in the World att 

användas för att mäta ländernas demokratinivå. Mera specifikt sagt så kommer den 

sammanslagna frihetsgraden att vara den data som studien baserar ländernas 

demokratinivå på. Valet motiveras med att den definition som Freedom House 

använder för demokrati passar bäst ihop med den definition av demokrati som används 

för denna avhandling. Dessutom så inkluderar databasen Freedom in the World klart 

flera länder och är även mer täckande än de två övriga databaserna. 

 

4.4.2 Rättssystem 

Rättssystemen som används varierar från land till land men man kan säga att det finns 

huvudsakligen två typer av rättssystem som de flesta grundar sig på runt om i världen, 

nämligen civil law och common law systemen. I vissa länder kombinerar man till och 

med de olika stilarna. I världen finns det ca 150 stycken länder som använder sig i 

huvudsakligen av civil law systemet, medan common law används av ca 50 stater 
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(Syam, 2014). Hurdant rättssystem en stat använder sig av kan möjligtvis ha en 

inverkan på hurdana straff man använder sig av för att bestraffa sina medborgare för 

korruptionsbrott, inklusive mutbrott. Det är på grund av detta som begreppet 

rättssystem har valts som en av de oberoende variablerna som kommer att användas i 

den empiriska delen av avhandlingen. Till följande kommer det att ske en kort 

jämförelse av båda rättssystemen för att se vad det är som egentligen skiljer dem från 

varandra. 

Common law har sitt ursprung i den engelska monarkin medan civil law igen har sina 

rötter i de kontinentala europeiska staterna. Juristernas roll avviker även en del från 

varandra i de olika systemen. I common law systemet har juristen en mycket mera 

central roll än vad juristen har i civil law systemet. Vad som menas med detta är att i 

common law länder ligger en mycket större tyngdpunkt i den orala presentationen som 

görs i rätten jämfört med civil law systemet där den orala presentationen inte är helt 

lika viktig som i common law systemen. Dock har juristen i båda systemen uppgiften 

att representera sin klient och ge råd till denna. Domarnas roll varierar även en del 

mellan de olika systemen. I civil law system är det ofta domaren som har den ledande 

rollen i rätten och väcker åtal mot den anklagade samt hör av potentiella vittnen. I 

common law är det igen juristerna som presenterar fallet för domaren eller ibland även 

till en jury som består av vanliga medborgare. Domaren igen dömer presentationerna 

som gjorts av juristerna och bestämmer hurdant beslut som görs i fallet. Som sagt så 

har juristens förmåga att uttrycka sig själv i rätten en mycket större roll i common law 

system än i civil law systemen (Syam, 2014). 

En annan skillnad som existerar mellan systemen är att common law systemet är 

okodat vilket betyder att det inte finns någon omfattande sammanställning av olika 

juridiska regler. Istället baserar man de beslut som görs i rätten mera på rättspraxis, 

dvs. tidigare fall.  Civil law systemet igen använder sig av en sammanställning av 

juridiska regler och principer som ständigt uppdateras där olika procedurer gås igenom 

samt möjliga straff som kan ges i olika fall (The Robbins Collection, u.å.).  

Det är viktigt att komma ihåg att detta endast är riktgivande skillnader som tagits fram 

här mellan de olika systemen och att varje land har sitt eget sätt samt traditioner som 

man följer. Dock är det möjligt att det kan finnas en skillnad i hur man bestraffas för 

mutbrott i länder med common law respektive civil law system. 
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4.4.2.1 Operationalisering av rättssystem 

Operationaliseringen av rättssystemen i de olika länderna kommer att ske genom att 

granska vilket rättssystem varje land har. Informationen kommer att hämtas från The 

World Factbook som publiceras av den amerikanska underrättelsetjänsten Central 

Intelligence Agency. Där går det lätt att hitta hurdan typs rättssystem varje stat 

använder sig av. The World Factbook kan man också räkna som en tillförlitlig källa 

att hämta informationen ifrån. 

 

4.4.3 Religion 

Följande begrepp som kommer att presenteras är religion. Det finns inte någon 

heltäckande definition på vad begreppet religion egentligen är, men huvudpunkten är 

att man tror på en högre gudomlig makt enligt Svenska Akademiens ordboks definition 

på begreppet religion (SAOB, religion, 2018). I världen finns det över 1000 olika 

religioner som skiljer sig mycket från varandra (Paldam 2001, 389). Religion har valts 

som en oberoende variabel för studien p.g.a. att det finns en hel del med studier där 

man forskat ifall religionen i ett land har en inverkan på hurdant förhållande man har 

till korruption och mottagandet av mutor. I flera av studierna har man funnit en 

koppling mellan korruption och religion, dvs. att religionen påverkar hur man förhåller 

sig till korruption och mutor. På grund av detta samband kan religionen möjligtvis 

även ha en inverkan på hur man straffas för mutbrott. I de länder där en religion som 

är mera acceptabel för korruption dominerar kan straffen också vara lindrigare än i 

länder där en sådan religion dominerar som inte tollerar korruption på samma sätt. Till 

följande kommer kort att presentera två studier där man kommit fram till att det finns 

en variation i hur religioner förhåller sig till korruption och mutor. 

Den första artikeln Religion and Ethical Attitudes toward Accepting a Bribe: A 

Comparative Study (Religions 2015, Vol. 6 (4), 1168-1181) skriven av Robert W. 

McGee, Serkan Benk och Bahadir Yüzbaşı studerade ifall religionen har en inverkan 

på attityden mot mutor. I studien jämfördes attityderna mot mutor i sex olika 

religioner; kristendom, islam, buddism, bahai, hinduism och judendom. I studien kom 

man fram till att attityderna mot mutor varierar beroende på vilken religion man tillhör 

(McGee, Benk och Yüzbaşı 2015, 1168). Skalan som de använde sig av i studien för 
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att operationalisera attityderna mot mutor var följande: 1 för aldrig berättigat att ta 

emot mutor och 0 för berättigat. Resultaten som de kom fram till var följande för 

mottagandet av mutor: 0,75 för muslimer; 0,74 för buddister; 0,72 för hinduister; 0,71 

för judar; 0,69 för kristna och 0,4 för bahaister. Enligt studien så var muslimer mest 

emot accepterandet av mutor och bahaister hade den klart positivaste attityden mot 

mutor (McGee, Benk och Yüzbaşı 2015, 1173). Dock påpekar man i 

sammanfattningen att t.ex. kristendomen hade hela 16 stycken signifikanta skillnader 

i studien när man granskade kontrollvariablerna, dvs. en hög korrelation mellan de 

olika kontroll variablerna som också möjligtvis förklarade attityden mot korruption. 

Hinduismen och Buddismen hade bara hög korrelation i två stycken fall (McGee, Benk 

och Yüzbaşı 2015, 1177). 

I den andra artikeln An Analysis of the Effect of Culture and Religion on Perceived 

Corruption in a Global Context (Journal of Business Ethics 2014, Vol. 121 (2), 255–

282) skriven av Yaw Mensah studeras rollen som kultur och religion har för den 

uppfattade nivån på korruption. Resultaten som Mensah kommer fram till är att både 

religion och kultur har en inverkan på den uppfattade nivån på korruption. 

Kategorierna icke-protestantisk kristendom, islam och kategorin annan religion/ingen 

religion är korrelerade med en högre korruptionsnivå (Mensah 2014, 255). Den 

protestantiska kristendomen har igen en negativ effekt på korruptionsnivån i ett land 

och det samma gäller även buddismen och hinduismen (dock inte i lika hög grad). 

Mensah anser också att religion som en enskild faktor redan påverkar korruptionsnivån 

i ett land (Mensah 2014, 276). 

Några alltför långtgående slutsatser ska man dock inte dra av dessa två studier. Det 

finns inte några entydiga resultat på exakt vilka religioner som är mera acceptabla för 

korruption än andra. Här kan igen lyftas fram som exempel en studie till som igen 

säger att de hierarkiska religionerna (islam, katolsk kristendom och öst ortodox) har 

en negativ effekt på korruption (La Porta et al. 1999, 251). Med andra ord sagt så finns 

det en stor variation i de resultat som fåtts inom ämnet. Dock anser jag att det är 

motiverat att använda religion som en oberoende variabel i den empiriska delen av 

avhandlingen trots de mixade resultaten om dess inverkan på korruption. 
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4.4.3.1 Operationalisering av religion 

Det är klart att det inte går att jämföra alla världens religioner i denna studie och att 

ifall de har en inverkan på hur man bestraffas för mutbrott. Istället kommer fokusen 

att ligga i den så kallade majoritetens religion som finns i varje stat. Vad som menas 

med majoritetens religion i detta sammanhang är helt enkelt den religion i staten som 

har flest medlemmar. Vilken religion som dominerar i varje stat kommer att kollas från 

The World Factbook som publiceras av den amerikanska underrättelsetjänsten Central 

Intelligence Agency. Dock kommer det att betraktas i operationaliseringen att det inte 

kanske går att urskilja endast en dominerande religion i varje stat. Det här betyder att 

om en stat t.ex. har två stycken dominerande religioner med ungefär liknande 

anhängarantal så kommer båda att betraktas i studien. 

 

4.4.4 Kultur 

I denna studie har det valts att använda kultur och religion som skilda oberoende 

variabler. Ett argument skulle kunna göras om att de hörs ihop och att de korrelerar 

starkt med varandra. Dock ingår i begreppet kultur även flera andra saker än endast 

religion. Därför har det valts att använda dem som skilda oberoende variabler i studien. 

En kultur är enligt Nationalencyklopedin ett levnadssätt, traditioner och seder inom en 

större folkgrupp, dvs. en viss kultur gränsas inte nödvändigtvis till endast en stat och 

kulturer kan även variera inom en stat eller region (Nationalencyklopedin, 2018). 

Kultur kan även enligt Peter Temin definieras som de utmärkande attityderna och 

handlingarna som skiljer åt olika grupper av människor. Kultur utmärker sig enligt 

Temin via religion, språk, institutioner och historia (Temin 1997, 268). När man 

definierar kultur på det här sättet så finns det en klar koppling mellan religion och 

kultur och hur de påverkar människors beteende. Kultur kan även definieras som en 

samling av olika informella institutioner (seder och tabus) som en grupp människor 

anser vanliga. Det som man även måste komma ihåg är att kultur är något som ständigt 

ändras med tiden, dock sker detta relativt långsamt (Rose-Ackerman & Palifka 2016, 

234). 

Det finns en del forskare som påstår att kultur är den avgörande faktorn ifall korruption 

framkommer i ett samhälle och i hur stark grad. Detta motiveras med att det finns stora 
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kulturella skillnader mellan olika kulturer och att något som ses som korruption t.ex. i 

de s.k. västerländska länderna inte nödvändigtvis är det i ett annat samhälle och en 

annan kultur. Det här betyder inte att alla samhällen nödvändigtvis strävar efter ett 

samhälle där ingen korruption existerar. Den andra motiveringen som används är lite 

liknande som den föregående. Här utgår man ifrån att en individ förstår att korruption 

är skadligt, men för att ändra på de nuvarande normerna så skulle det krävas att en 

grundlig reform i kulturen samt i de normer som existerar skulle göras. Så individen 

fortsätter med sina korrumperade handlingar trots att hen vet att det är fel, men det är 

en del av den kultur som man lever i (Rose-Ackerman & Palfika 2016, 233). 

Dock kan en individs attityd mot korruption och mutor ändras med tiden. Om man 

t.ex. flyttar till ett samhälle där man har en negativ attityd mot korruption så kan en 

persons attityd ändras som kommer från ett samhälle som är mera positivt inställt mot 

korruption (Rose-Ackerman & Palifka 2016, 234-235). Korruption tenderar att 

existera just p.g.a. förväntningar. Dessa förväntningar baserar sig oftast på tidigare 

erfarenheter (Rose-Ackerman & Palifka 2016, 16). Kultur har utan tvekan en stor roll 

i hurdan attityd man har mot korruption och i den grad av korruption som existerar i 

ett samhälle. Det här betyder att kulturen kan även ha en inverkan på hurdana straff 

som ges för mutbrott i olika stater. 

 

4.4.4.1 Operationalisering av kultur 

I denna avhandling kommer kultur att mätas genom den dominerande kulturtypen som 

existerar i en stat. Meningen är inte att i hänsyn alla olika kulturer som finns i en stat, 

utan att få en helhetsbild av hurdan kultur som existerar och dominerar och som 

möjligtvis har en inverkan sedan på hurdana straffsatserna är för mutbrott. De 

kulturella grupperna kommer att delas enligt den indelning som används i databasen 

The Globe (2004) där olika staters kultur studerats. Indelningen på olika kulturer som 

används i avhandlingens empiriska del är följande: nordisk europeisk, tysk europeisk, 

anglo, latin europeisk, öst europeisk, latin amerikansk, afrikansk, mellan östern, 

konfuciansk asiatisk och sydlig asiatisk. Dock finns inte alla stater från The 2017 

Global Overview of Anti-Bribery Laws Handbook med i The Globes databas. 

Länderna som fattas är Belgien, Luxemburg, Ukraina, Storbritannien (dock finns 

England), Myanmar, Sydkorea, Vietnam, Chile, Saudiarabien och Förenade 
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Arabemiraten. Så 9 stycken länder fattas från databasen då man inte räknar med 

saknaden av Storbritannien då England kan användas istället. Dock borde inte 

kategoriseringen av dessa länder vara problematisk utan istället kommer jag att 

självständigt kategorisera dem till den kulturgrupp som jag anser att varje stat hör till. 

I dessa fall kontrolleras hur de nära liggande länderna med potentiellt liknande kultur 

är kategoriserade för att få de övriga länderna rätt kategoriserade. I avhandlingens 

appendix kommer dessa länder att vara märkta så att läsaren vet skillnaden mellan de 

stater som är tagna ur databasen och vilka som själv kategoriserat. 

 

4.4.5. Ekonomiskt välstånd 

Ekonomiskt välstånd är en av de oberoende variablerna som valts för studien, men vad 

är ekonomiskt välstånd egentligen och hur mäter man det? Vad som menas med 

ekonomiskt välstånd är bl.a. rikedom, förmögenhet eller överlag den levnadsstandard 

som existerar i ett visst land. Det vanligaste sättet att mäta det ekonomiska välståndet 

i en stat är att använda sig av bruttonationalprodukten, BNP, per capita (Ekonomi 

fakta, välstånd, 2009). Bruttonationalprodukten är med andra ord sagt ett mått som 

mäter en stats ekonomiska aktivitet under en viss period (oftast ett år). BNP består av 

den totala konsumtionen i ett land av de varor och tjänster som producerats, 

investeringar samt export minus import (Ekonomi fakta, BNP, 2009). För att sedan 

kunna mäta det ekonomiska välståndet använder man sig inte av endast BNP, utan 

BNP per capita, där man dividerar BNP med antalet invånare som landet har för att ta 

i hänsyn invånarantalet och befolkningsutvecklingen. BNP per capita visar vad en 

invånare i genomsnitt producerar under en viss period (Ekonomi fakta, BNP per capita, 

2018). 

Det finns flera studier som visar ett starkt samband mellan BNP per capita och 

korruptionsnivån i ett land. Det resultat som man kommit fram till i studierna är att 

korruption har en negativ effekt på BNP per capita, dock finns det vissa studier som 

säger att sambandet inte är entydigt. Studier som gjorts under de senaste åren visar 

ändå en stark korrelation till att korruption sänker BNP per capita. Dock kan 

korruptionen ha en positiv effekt för dem som är ekonomiskt i en bättre situation på 

de fattigas bekostnad, dvs. korruption ökar ojämlikheten i samhället (Lambsdorff 

2005, 6-8). 
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I artikeln The Impact of Corruption on GDP per capita skriven av Nazar Mustapha 

(Journal of Eastern European and Central Asian Research 2014, Vol. 1 (2), 1-5) fås 

liknande resultat att korruption har en negativ effekt på den ekonomiska tillväxten. 

Som exempel lyfter Mustapha fram en jämförelse mellan de östeuropeiska stater som 

blivit en del av den Europeiska Unionen och de som inte blivit. Det går att se en klar 

skillnad i ländernas korruptionsnivå, där länderna som är en del av EU har lyckats få 

en klart lägre nivå av korruption än vad de tidigare hade medan de länderna som inte 

är en del av EU har en fortsatt hög nivå av korruption. Detta har att göra med att EU 

har som krav för sina medlemsstater att de måste ha en stabil lagstiftning som 

garanterar respekterandet av bl.a. demokrati, de mänskliga rättigheterna samt en 

fungerande ekonomisk marknad. Länderna har fått en minskad nivå av korruption, 

vilket sedan igen har resulterat i en höjd BNP per capita. I artikeln lyfter också 

Mustapha fram tidigare forskningnär det komm av Kaufman och Wei (1999) där man 

kommit fram till att företag som betalar mutor spenderar mera pengar och tid med 

förhandlande än sådana som inte gör det vilket tyder på att korruption inte är effektivt 

och inte ökar det ekonomiska välståndet. 

Dock som redan tidigare nämnts så ser inte alla att korruption skulle ha en negativ 

effekt på ekonomisk effektivitet. Den tidigare presenterade marknadscentrerade 

perspektivet på korruption ansåg också att korruption kan i ineffektiva ekonomier ha 

en positiv effekt. På samma linje är också Bruce D. Johnsen i sin artikel The ethics of 

commercial bribery: Integrative social contract theory meets transaction cost 

economics (Journal of Business Ethics 2009, vol. 88, 791-803) där han skriver att i de 

fall som mutor minskar på transaktionskostnaderna, dvs. ökar på effektiviteten, så är 

korruption till nytta för kunden. 

Dock anser jag att dessa studier som visar att korruption har en negativ inverkan på 

BNP per capita tyder på att det möjligtvis kan finnas ett samband mellan hur man 

bestraffas för mutbrott och det ekonomiska välståndet i landet. Detta motiverar jag 

med att i länder där BNP per capita är låg så tenderar det att existera en högre nivå på 

korruption. Detta kan igen tyda på att straffen för korruption och mutbrott inte heller 

är lika hårda som i länder där korruption inte finns i en lika hög grad. 
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4.4.5.1 Operationalisering av ekonomiskt välstånd 

Ekonomiskt välstånd kommer att operationaliseras genom att granska ländernas BNP 

per capita. Detta motiveras med att det är det klart vanligaste sättet att mäta ett lands 

ekonomiska välstånd. BNP per capita har vissa brister, som t.ex. att där inte syns 

hemarbete och att det finns vissa argument om att BNP per capita mera mäter landets 

ekonomiska verksamhet, inte dess välstånd. Trots det att BNP per capita har sina 

brister och har även fått möta en viss kritik så är den det klart bästa alternativet för 

denna studie. Ett annat alternativ som man möjligtvis kunde använda sig av är Human 

Development Index (HDI). HDI ger troligtvis en bättre helhetsbild av välståndet i ett 

land än vad BNP per capita gör. Problemet med användningen av HDI i denna studie 

är att det även betraktar andra saker än endast de ekonomiska faktorerna, dvs. saker 

som förväntad livslängd, läskunnighet osv. som egentligen inte passar så bra i 

operationalisering för ekonomiskt välstånd i denna avhandlings syfte. Därför faller 

valet på BNP per capita som endast mäter de ekonomiska faktorerna och därför bättre 

passar för mätandet av det ekonomiska välståndet i den empiriska delen av studien. 

Informationen om ländernas BNP per capita kommer att hämtas från The World 

Factbook som publiceras av den amerikanska underrättelsetjänsten Central 

Intelligence Agency. Där presenteras ländernas BNP per capita i valutan amerikanska 

dollar. 

 

4.4.6 Före detta koloni 

Den sista oberoende variabeln som ännu kommer att presenteras är de före detta 

kolonierna. I den empiriska delen av studien kommer det att granskas ifall man kan 

finna ett samband mellan hur länderna straffar sina medborgare för mutbrott och att 

landet i frågan är en före detta koloni. Sambandet mellan före detta kolonier och 

korruption är ett område som studerats en hel del, vilket gör det motiverat att använda 

sig av denna oberoende variabel även i avhandlingen. 

Kolonialism innebär enligt Nationalencyklopedin erövring, kontroll och exploatering 

av områden utanför kolonisatörens primära territorium (Nationalencyklopedin, 2018). 

Före detta kolonier kommer att vara länder som lidit av kolonialismen och varit under 

någon kolonialmakts styre.  
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Luis Angeles och Kyriakos C. Neanidis skriver i sin studie Colonialism, elite 

formation and corruption (University of Glasgow; Department of Economics 2011) 

att korruption i utvecklingsländer har djupa rötter som sträcker sig ända till 

kolonialtiden. De studerade att hur antalet europeisk bosättning i kolonin påverkade 

korruptionsnivån i landet. Resultatet de kommer fram till i sin studie är att ju högre 

antalet européer är så desto högre blir korruptionsnivån (så länge de är en minoritet). 

Det bildas så kallade europeiska eliter i kolonierna. Dock om européerna blir en 

majoritet så skulle det på längre sikt ha den motsatta effekten och korruptionsnivån 

skulle sjunka (Angeles & Neanidis 2011, 18-19). 

 

4.4.6.1 Operationalisering av före detta koloni 

För att kolla vilka stater som varit tidigare kolonier kommer databasen Colonial 

Regimes som gjorts av Andreas Wimmer och Brian Min att användas från nätsidan 

Our World in Data. Databasen innehar material från åren 1816-1992. Från databasen 

kommer det att gå att granska vilka länder som varit kolonier under denna tid och om 

detta eventuellt sedan syns i hur man bestraffas för mutbrott. I databasen går det även 

att kolla vilken stat som varit kolonialmakten för den före detta kolonin. Detta kan vara 

till nytta i studiens empiriska del och något som möjligtvis måste betraktas om någon 

sorts mönster finns, dvs. har det någon skillnad till vilken kolonialmakt länderna hört. 

Tidsperioden har valts att begränsas på följande sätt, nämligen att endast länder som 

varit under en kolonialmakt efter första världskriget räknas som ”före detta kolonier” 

i denna studie. Detta görs främst på grund av att det inte är i studiens intresse att ha 

med en alltför lång tidsperiod som sedan skulle göra att variabeln skulle mista sin 

betydelse då så många av länder skulle vara före detta kolonier. Därför anser jag att 

det är motiverat att börja och granska från år 1919 att vilka länder som varit kolonier 

under den perioden och ifall det kan ha en påverkan på hurdana straff som fås av 

mutbrott. En period på nästan hundra år skulle även borda vara tillräcklig så att man 

får med det så kallade historiska arvet av kolonialmakten. 
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5. Metod och data 

Metoden som används i denna avhandling för att besvara forskningsfrågan är av 

jämförande karaktär, dvs. en komparativ metod kommer att tillämpas. Detta kan kallas 

för en komparativ studie trots att metoden som används inte direkt är en traditionell 

komparativ analys. I studien kommer att forskas likheter och skillnader mellan olika 

stater, vilket egentligen är huvudidén med en komparativ analys. Det är alltså den 

relationella egenskapen för straffsatser i olika länder som studeras, vilket också är 

typiskt för en komparativ studie (Denk 2012, 11). 

På grund av svårigheten att få material till hand gällande länders lagstiftning om 

mutbrott samt den begränsade mängden tid till att förfoga så kommer mängden stater 

att begränsas genom att endast länderna ur databasen kommer att användas i studien. 

The 2017 Global Overview of Anti-Bribery Laws Handbook är en databas som 

omfattande presenterar 46 länders nuvarande lagstiftning gällande olika typer av 

mutbrott. Där inkluderas även en hel del annan information gällande mutbrott och 

korruption, t.ex. var gränsen mellan en gåva och muta går i de olika länderna. 

Information som denna kan visa sig användbar för avhandlingen i den empiriska delen. 

Databasen valdes att användas p.g.a. svårigheten att hitta ländernas lagstiftning 

gällande mutbrott. Detta var den enda databasen som hittades där det fanns samlad 

information om flera länders lagstiftning gällande mutbrott. 

The 2017 Global Overview of Anti-Bribery Laws Handbook är en databas där fokusen 

ligger i korruption och mutbrotts lagar och där inkluderas information om 46 stycken 

länder runt om i världen. Databasen är skapad så att t.ex. olika multinationella företag 

ska kunna hitta nödvändig information om lagstiftning som har att göra med mutor 

och korruption. Databasen är konstruerad av det globala advokatföretaget Baker 

McKenzie.  Företaget grundades år 1949 och hör till världens största advokatföretag i 

dagens läge. Företaget är aktivt i hela 47 stycken länder och det är av dessa länder som 

man samlat in sin info till databasen, endast Bahrain fattas av de länderna där Baker 

McKenzie har ett kontor (Baker Mckenzie, 2018). Det här betyder att det är frågan om 

Baker McKenzies egna anställda runt om i världen som samlat in all fakta som finns 

till hands i databasen. Med tanke på att Baker McKenzie är ett känt advokatföretag 

runt om i världen kan man med gott samvete påstå att materialet som fås av databasen 

kan anses tillförlitligt.  
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I den empiriska delen av studien är det meningen att dela in länderna enligt hurdana 

straff de får av mutbrott. Detta kommer att göras både för de maximistraff som 

länderna har för mutbrott samt för de maximibot straffen som används. Idén med att 

indela länderna enligt de straffsatser som de har för mutbrott är att se ifall dessa länder 

som sedan placerar sig i samma grupp visar liknande drag med varandra, dvs. att likhet 

förklarar likhet. Här kollas att om någon eller några av de oberoende variablerna som 

valts inför studien påverkar hur man straffas för mutbrott i länderna. I praktiken 

betyder det här att det granskas ifall det finns något samband mellan den beroende 

variabeln, variationen i straffsatserna för mutbrott, och någon av de oberoende 

variablerna. 

Efter att staterna kategoriserats enligt den ovan nämnda modellen är det sedan dags att 

analysera de resultat som fåtts. Enligt logiken borde länder som är i samma division 

visa liknande drag med varandra gällande oberoende variablerna eller med någon viss 

av dem. Det är även möjligt att det är frågan om någon annan faktor som inte lyfts 

fram i det här skedet som påverkar skillnaden i straffsatserna mellan länderna. Det är 

också möjligt att ingen klar slutsats kan dras efter denna kategorisering. Dessa två 

punkter måste sedan betraktas då tolkningen görs av de resultat som fåtts i studien. Det 

som också är viktigt att komma ihåg är att se hur resultaten för de oberoende 

variablerna ändras mellan de olika straffgrupperna. Det är inte endast en likhet inom 

samma grupp som krävs för att den oberoende variabeln ska kunna förklara variationen 

i straffsatser utan även en skillnad i resultaten mellan de olika straffgrupperna. För att 

bättre få fram skillnaderna mellan straffgrupperna kommer även tabeller med medeltal 

att inkluderas.  

Varför just en jämförande studie valts i det här fallet är att det ger en chans att gå mera 

in på djupet och studera varje land enskilt. Dessutom utesluter man inte heller 

potentiella andra variabler som ännu inte ännu lyfts fram, som möjligtvis har en 

påverkan på den beroende variabeln. Dock är jag medveten att det inte på detta sätt går 

att nå lika exakta resultat som genom att utföra en statistisk dataanalys. 

En komparativ studieteknik är ändå det rätta valet för denna studie då målet här är att 

förklara och beskriva varför det finns en skillnad i straffsatserna för mutbrott mellan 

olika stater (Denk 2002, 28).  Det är klart att antalet stater är alldeles för stort för att 

kunna använda sig av en traditionell MSSD eller MDSD system så den teknik som 
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används i studien har jag själv kommit fram till för att kunna göra en så bra jämförande 

studie som möjligt. 

På grund av att en komparativ metod valts att tillämpas spelar definieringen och 

operationaliseringen av de centrala begreppen en stor roll i denna avhandling och 

därför har det också valts att rikta ett extra stort fokus på området.  

En begränsning med studien är möjligtvis det som redan tidigare nämndes, nämligen 

att det nödvändigtvis inte går att urskilja något tydligt resultat genom denna jämförelse 

av staterna. Vilket även kan räknas som ett litet reliabilitets problem då det kan hända 

att någon potentiell faktor kanske inte tas med i studien som sedan också skulle ha haft 

en stor inverkan på resultatet (Kellstedt & Whitten, 2013, 100). Dock anser jag att de 

oberoende variabler som valts är de rätta på grund av att de ofta förekommer då man 

försöker förklara fenomenet korruption. Dessutom har jag möjligheten att som redan 

tidigare nämndes att enskilt granska varje stat och se om det möjligtvis skulle finnas 

några andra potentiella förklaringsfaktorer.  Det möjliga reliabilitets problemet är så 

pass litet att jag inte anser att det skulle betyda det att studien inte skulle vara valid, 

utan i den empiriska delen kommer man förhoppningsvis att se hurdana likheter stater 

med liknande straffsatser för mutbrott har med varandra och hur de sedan skiljer sig 

från stater som använder sig av annorlunda straffsatser. 
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6. Den empiriska delen i pro gradu-avhandlingen 

Som redan nämndes i kapitlet om valet av metod kommer det att vara frågan om en 

komparativ studie, dvs. en jämförande. För att kunna besvara avhandlingens 

forskningsfråga, ”vad är det som orsakar variationen i straffsatserna för mutbrott 

mellan olika stater?”, genom att använda sig av en komparativ metod måste man 

använda sig av oberoende variabler. De oberoende variablerna som valts för denna 

studie är följande: korruptionsnivå, demokratinivå, rättssystem, religion, kultur, 

ekonomiskt välstånd (BNP per capita) samt ifall det är frågan om en före detta koloni. 

Dessa presenterades tidigare i det fjärde kapitlet som handlade om de centrala 

begreppen i avhandlingen, där även framkom hur varje oberoende variabel har valts 

att operationaliseras i denna studie. Det följande steget i studien kommer vara att de 

46 länder som valts med i studien kategoriseras enligt de maximistraffen som de har i 

användning för mutbrott. Den första gruppen kommer att bestå av länder där 

maximistraffet är mildast, gränsen är max 7 års fängelse. Den andra straffgruppen 

kommer att bestå av länder där fängelsedomen är 10–12 år. Varför gruppen inte är från 

åtta års fängelsedom uppåt beror på att bland de 46 stycken länder som valts i studien 

fanns det inte något land som skulle ha ett maximistraff för mutbrott som skulle endera 

vara åtta eller nio års fängelsedom. Den tredje gruppen består av straff som är allt från 

14 års fängelsedom till hårdare straff.  

Efter att maximistraffen presenterats kommer det att ske en presentation av bot straffen 

för mutbrott. Mera specifikt sagt så är det frågan om de högsta möjliga bot straffen för 

mutbrott i varje land som presenteras här.  Idén och konstruktionen är väldigt liknande 

här som med maximistraffen. Länderna kommer att först kategoriseras i grupper enligt 

storleken på maximiboten som varje land har, dvs. länder med ungefär lika stor 

maximibot faller i samma grupp. När denna kategorisering i grupper skett så kommer 

ländernas resultat för de oberoende variabler att presenteras gruppvis. 

Kategoriseringen av länderna kommer att vara följande; länder med ingen övre gräns 

för maximiboten; länder med maximiboten mellan 600 000-1 700 000 €; länder där 

maximiboten är kring 200 000 €; länder med maximiboten mellan 15 000-90 000 €; 

länder med maximibot under 15 000 €; och den sista gruppen består av länder som det 

inte fanns tillräcklig information om hurdana böter som används (ifall man använder 

sig av böter). 
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Tanken med att indela länderna på detta sätt är att relativt lätt kunna jämföra dem med 

varandra och se om de stater som faller i samma straffgrupp har liknande drag med 

varandra, dvs. gällande de oberoende variablerna. I denna delen av studien kommer 

resultaten för de oberoende variablerna att presenteras. Resultaten av de oberoende 

variablerna kommer att presenteras i tabeller. Det kommer även att inkluderas tabeller 

var framkommer de olika gruppernas medeltal gällande de oberoende variablerna. För 

alla oberoende variabler går det inte att räkna ut ett medeltal så i dessa fall kommer 

straffgruppernas indelning gällande variabeln att presenteras istället. På det här sättet 

går det lätt att jämföra de olika grupperna samt se ifall det finns skillnader i resultaten 

mellan dem. Indelningen kommer att vara likadan här, dvs. maximistraffen och 

maximibot straffgrupperna kommer att presenteras skilt. 

De avgränsningar som gjorts mellan de olika grupperna i studien är valda med eget 

omdöme. Varje straffgrupp kommer att presenteras enskilt, samt så kommer det sedan 

att ske en reflektion av varje straffgrupp och oberoende variabel och det kommer att 

granskas ifall någon av dem möjligtvis kan förklara varför det finns en variation i 

straffsatserna mellan de olika länderna. Idén är att kolla ifall länderna inom samma 

grupp visar liknande drag med varandra och om de skiljer sig på något sätt med de 

länder som är i en annan kategori. 

 

6.1 Resultaten för maximistraffen 

6.1.1 Maximistraffen under sju års fängelsedom 

Den första kategorin med de milda maximistraffen för mutbrott består av elva stycken 

länder vars maximistraff är sju års fängelsedom eller mindre. Länderna är följande: 

Chile (3 år), Förenade Arabemiraten (5 år), Indonesien (5 år), Japan (4 år), 

Nederländerna (6 år), Schweiz (5 år), Singapore (7 år), Spanien (6 år), Sverige (6 år), 

Sydkorea (5 år) och Venezuela (7 år). Straffen i den milda straffkategorin varierar 

mellan tre och sju års fängelsedom. 
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Tabell 2. Resultaten för de oberoende variablerna för maximistraffen under sju års 

fängelse 
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6.1.2 Maximistraffen mellan 10–12 års fängelsedom 

I denna grupp finns de länder där maximistraffen för mutbrott ligger mellan 10 och 12 

års fängelsedomar. Detta är den största av de tre grupperna då hela 20 av de möjliga 

46 stycken länderna befinner sig inom denna ram gällande strafflängden. Det här 

betyder att 10–12 års fängelsedom är den vanligaste maximistrafflängden som 

länderna i studien har för mutbrott i sin lagstiftning. Ett stort antal länder inom en 

grupp orsakar dock även en del problem, nämligen att det kan vara svårare att hitta 

gemensamma drag gällande de oberoende variablerna mellan länderna då antalet är så 

pass stort. Det här gör det igen svårare att dra slutsatser om vilken oberoende variabel 

som egentligen har den största inverkan på strafflängden, ifall någon har det. Som 

följande presenteras vilka länder som hör till straffgruppen varefter resultaten för de 

oberoende variablerna presenteras. Länderna i denna kategori är följande: 

- Argentina: 12 år 

- Australien: 10 år 

- Azerbajdzjan: 12 år 

- Brasilien: 12 år 

- Colombia: 12 år 

- Filippinerna: 12 år 

- Frankrike: 10 år 

- Hong Kong: 10 år 

- Italien: 10 år 

- Luxemburg: 10 år 

- Marocko: 10 år 

- Polen: 12 år 

- Saudiarabien: 10 år 

- Storbritannien: 10 år 

- Tjeckien: 12 år 

- Turkiet: 12 år 

- Tyskland: 10 år 

- Ukraina: 12 år 

- Ungern: 10 år 

- Österrike: 10 år 
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Tabell 3. Resultaten för de oberoende variablerna för maximistraffen mellan 10–12 års 

fängelsedom 
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6.1.3 Maximistraffen från 14 års fängelsedom uppåt 

Den tredje straffgruppen består av länder där maximistraffet för mutbrott är allt från 

14 år till livstids fängelsedom. Av de länder som deltar i studien så faller 15 stycken i 

denna kategori. Länderna och de maximistraffen som används i dem är följande: 

- Belgien: 15 år 

- Egypten: livstid 

- Kanada: 14 år 

- Kazakstan: 15 år 

- Kina: livstid 

- Malaysia: 20 år 

- Myanmar: 15 år 

- Mexiko: 14 år 

- Peru: 15 år 

- Ryssland: 15 år 

- Sydafrika: livstid 

- Taiwan: livstid 

- Thailand: livstid 

- USA: 15 år 

- Vietnam: 20 år 

Som det går att se har hela fem stycken av länderna (Egypten, Kina, Sydafrika, Taiwan 

och Thailand) livstids fängelsedom som sitt maximistraff för mutbrott. Mexiko och 

Kanada har de mildaste straffen i denna kategori med maximistraffet 14 års 

fängelsedom. USA, Ryssland, Peru, Kazakstan, Myanmar och Belgien använder sig 

av 15 års fängelsedom som sitt maximistraff medan Vietnam och Malaysia har 20 år. 
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Tabell 4. Resultaten för de oberoende variablerna för maximistraffen från 14 års 

fängelsedom uppåt 

 

 

 

 

 

 

 

 



Oscar Ailio 

46 

 

6.1.4 Maximistraffgruppernas resultat för de oberoende variablerna 

I detta kapitel kommer att presenteras maximistraffgruppernas resultat för de 

oberoende variablerna. Tabellerna är konstruerade så att i de fallen var inte ett direkt 

medeltal kan ges presenteras istället hur resultatet har delat sig i grupperna i form av 

antal samt procentandel. Resultaten är följande: 

 

Tabell 5. Demokratinivån i maximistraffgrupperna 

 
 

Tabell 6. Korruptionsnivån i maximistraffgrupperna 

 
 

Tabell 7. Rättssystemen i maximistraffgrupperna 
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Tabell 8. Religionerna i maximistraffgrupperna 
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Tabell 9. Kulturerna i maximistraffgrupperna 

 
 

Tabell 10. BNP per capita medeltalet i maximistraffgrupperna 

 
 

Tabell 11. Före detta koloni indelningen i maximistraffgrupperna  
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6.2 Resultaten för botstraffen 

6.2.1 Ingen övre gräns för maximiboten 

Denna grupp består av fyra stycken länder som alla är rätt så lika med varandra och 

delar ett gemensamt språk samt en gemensam historia. Länderna i fråga är nämligen 

Storbritannien, Kanada, USA och Australien. En annan gemensam faktor som dessa 

länder har är att de inte i sin lagstiftning har någon övre gräns för hur stor en summa 

kan vara när en person bestraffas för mutbrott med böter. 

 

Tabell 12. Resultaten för de oberoende variablerna för gruppen ingen övre gräns för 

maximiboten 

 

 

6.2.2 Maximibot mellan 600 000 – 1 700 000 € 

Maximibotgruppen var böterna varierar mellan 600 000-1 700 000 € består av sex 

stycken stater, varav fem är från Europa och en från Asien. Länderna och de 

maximiböter som används enligt deras lagstiftning är följande: 

- Österrike, 1 300 000 € 

- Frankrike, 1 000 000 € 

- Italien, 929 000 € 

- Schweiz, 925 200 € 

- Belgien, 600 000 € 

- Taiwan, 1 700 000 € (i vissa fall kan tjänstemän få en bot som t.o.m. är så stor 

som 2 840 000 €) 
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Tabell 13. Resultaten för de oberoende variablerna för gruppen maximibot mellan 

600 000-1 700 000€ 

 
 

 

6.2.3 Maximibot kring 200 000 € 

Gruppen består av sex stycken länder där maximiboten är kring 200 000 €. Länderna 

och de bot straffen som används för mutbrott är följande: 

- Saudiarabien, 226 355 € 

- Colombia, 200 000 € 

- Mexiko, 275 000 € 

- Spanien, 292 000 € 

- Polen, 250 000 € 

- Luxemburg, 187 500 € 

Tabell 14. Resultaten för de oberoende variablerna för gruppen maximibot kring 

200 000€ 
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6.2.4 Maximibot mellan 15 000 – 90 000 € 

Gruppen var maximiboten varierar mellan 15 000-90 000 € består av nio stycken 

länder och de är geografiskt sätt rätt utspridda. Fem stycken av länderna är från Asien, 

tre stycken från Europa och ett land från Afrika. Länderna och de maximiböter som de 

använder är följande: 

- Sverige, 15 000 € 

- Ryssland, 64 900 € (eller en bot som motsvarar ens två till fyra års 

löneinkomster) 

- Nederländerna, 82 000 € 

- Hong Kong, 54 000 € 

- Indonesien, 15 200 € 

- Japan, 19 300 € 

- Singapore, 63 500€ 

- Sydkorea, 15 800 € 

- Marocko, 90 000 € (plus fängelsedom) 

Tabell 15. Resultaten för de oberoende variablerna för gruppen maximibot mellan 

15 000-90 000€ 

 

 

6.2.5 De minsta maximiböterna för mutbrott 

Gruppen med de minsta maximiböterna består av länder där maximiboten för mutbrott 

är under 15 000 €. Av de 46 stycken länder som är med i studien så uppfyller sex 

stycken detta kriterium. Dessa är: 
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- Förenade Arabemiraten: 1160 € (straffen kan dock variera mycket från detta) 

- Egypten: Inte mindre än 50 € (storleken beror på allvaret av brottet) 

- Azerbajdzjan: 2185 € 

- Thailand: 370 € 

- Malaysia: 2120 € (eller upp till fem gånger mutsumman) 

- Ukraina: 850 € 

 

Tabell 16. Resultaten för de oberoende variablerna för gruppen de minsta 

maximiböterna 

 

 

6.2.6 Länder med inte tillräcklig information om böter för mutbrott 

Länderna som inte har tillräcklig, eller någon alls, information om böter för mutbrott i 

sin lagstiftning bildar den största botstraffgruppen, då den består av 14 länder. Det är 

såklart delvis problematiskt att det inte finns noggrannare information om bestraffning 

för mutbrott med hjälp av böter. Den första naturliga tanken var att inte ta dessa länder 

i hänsyn i denna del av studien på grund av att det helt enkelt inte fanns någon 

information om hurdana böter som används för mutbrott. Dock skulle detta ha uteslutit 

en stor del av länderna vilket skulle göra studien bristfällig. Istället kom jag fram till 

slutsatsen att studien blir mera komplett om dessa länder också här betraktas som en 

egen skild grupp. Det är trots allt fullt möjligt att länderna inom denna kategori visar 

liknande drag med varandra när resultaten för de oberoende variablerna jämförs. 

Härnäst listas länderna som tillhör denna grupp samt orsaken till varför de gör det: 

- Tjeckien: Ges ingen exakt summa för boten. 

- Tyskland: Använder sig av dagsböter vars längd är max 24 månader. De är 

inkomst relaterade och ingen exakt summa nämns. 

- Ungern: Nämns inget om böter för privata personer, endast för företag. 
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- Kina: Ges ingen exakt summa för boten. 

- Myanmar: Ges ingen exakt summa för boten. 

- Filippinerna: Boten ska vara minst tre gånger så stor som mutan. 

- Vietnam: Ges ingen exakt summa för boten. 

- Argentina: Nämns inget om böter. 

- Brasilien: Ges ingen exakt summa för boten. 

- Chile: Boten kan variera mellan allt från hälften till tre gånger mutans storlek. 

- Peru: Boten kan inte vara mindre än hälften av mutans storlek (dock max sex 

gånger större). Detta gäller främst företag men kan även användas för privata 

personer. 

- Venezuela: Boten kan vara upp till hälften av mutans värde, samt 

beslagtagande av mutan. 

- Sydafrika: Ges ingen exakt summa för boten. 

- Turkiet: Nämns inget om böter. 
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Tabell 17. Resultaten för de oberoende variablerna för gruppen med inte tillräcklig 

information om böterna för mutbrott 
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6.2.7 Maximibotgruppernas resultat för de oberoende variablerna 

 

Idén och konstruktionen för detta kapitel är samma som i kapitlet var 

maximistraffgruppernas resultat gällande de oberoende variablerna presenterades. 

Resultaten är följande:  

Tabell 18. Demokratinivån i maximibotgrupperna 

 
 

Tabell 19. Medeltalet för korruptionsnivån i maximibotgrupperna 

 
 

Tabell 20. Rättssystemen i maximibotgrupperna 
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Tabell 21. Religionerna i maximibotgrupperna 

 
 

Tabell 22. Kulturerna i maximibotgrupperna 
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Tabell 23. BNP per capita medeltalen i maximibot grupperna 

 
 

Tabell 24. Före detta koloni indelningen i maximibot grupperna 
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7. Tolkning av resultaten i den empiriska undersökningen 

I detta kapitel kommer resultaten från den empiriska delen av studien att tolkas och 

analyseras. Uppbyggnaden för kapitlet kommer att vara följande. Först kommer de tre 

maximistraffkategorierna att enskilt analyseras och granskas ifall länderna inom 

samma grupp visar liknande drag med varandra. Varje oberoende variabel gås igenom 

enskilt varefter en heltäckande tolkning sker till sist var en slutsats görs för 

straffgruppen och de resultaten som fåtts.  Efter att de tre olika maximistraffgrupperna 

analyserats enskilt så jämförs kategorierna med varandra för att se om det finns 

skillnader mellan dem. Idén är att kolla ifall någon av de oberoende variablerna visar 

ett visst typs värde i en maximistraffgrupp för att sedan i de två andra grupperna ha ett 

helt annat värde. 

Efter jämförandet av de oberoende variablerna för maximistraffgrupperna kommer en 

liknande analys att göras för botstraffen. Strukturen kommer att vara väldigt liknande, 

dvs. länderna delades in i olika grupper beroende på botens storlek som används för 

mutbrott. Här indelades länderna i sex olika straffgrupper beroende på vad som är 

maximiboten man kan få för ett mutbrott i landet. Indelningen av länderna var följande; 

länder med ingen övregräns för maximiboten; länder med maximiboten mellan 

600 000-1 700 000 €; länder med maximiboten kring 200 000 €; länder med 

maximiboten mellan 15 000-100 000 €; länder med maximiboten under 15 000 €; samt 

länder med bristfällig information om botstraffen för mutbrott. Man skulle ha kunnat 

tänka sig att använda en likadan indelning som med maximistraffen och dela länderna 

in i tre olika straffgrupper. Dock skulle skillnaderna mellan böterna som länderna 

använder sig av blivit alldeles för stora inom en och samma grupp. Detta skulle sedan 

igen ha inneburit att det inte skulle ha varit möjligt att kategorisera länderna inom 

samma grupp under samma tak då skillnaderna i botsummorna mellan länderna varit 

så stora. Detta problem fanns inte när man jämförde ländernas maximistraff och därför 

var indelningen i tre olika straffgrupper där möjlig. På grund av att en liknande 

indelning inte skulle ha fungerat i studiens syfte här lika bra så beslöts att dela länderna 

in i flera (sex stycken) olika grupper. Denna indelning möjliggör att länderna inom 

samma grupp nu bättre kan jämföras när böterna de använder sig av är i samma storlek 

och de kan därför även förväntas visa liknande drag med varandra. Annars har 

indelning samma princip som med maximistraffen, som det redan nämndes i 

föregående kapitlet. 
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Efter att varje grupps resultat enskilt analyserats ges en heltäckande tolkning där 

resultaten summeras och en slutsats görs. Slutligen kommer sedan bägge strafftypernas 

resultat, dvs. maximistraff och maximibot straffen att jämföras med varandra och en 

diskussion kommer att föras av hurdana slutsatser man egentligen kan göra efter denna 

studie. 

 

7.1 Maximistraffen under sju år fängelsedom 

Kategorin bestod av elva stycken länder vars maximistraff längd för mutbrott var 

mellan tre och sju års fängelsedom. Länderna i gruppen var följande; Chile, Förenande 

Arabemiraten, Indonesien, Japan, Nederländerna, Schweiz, Singapore, Spanien, 

Sverige Sydkorea och Venezuela. Den första oberoende variabeln som jämfördes var 

ländernas demokratinivå, där denna grupp hade det högsta medeltalet, 75, jämfört med 

de två andra maximistraff grupperna. Det här betyder att länderna inom gruppen i 

medeltal har en högre demokratinivå än länderna i de två andra 

maximistraffgrupperna. Av länderna inom denna grupp kategoriserar Freedom House 

sju stycken som fria, två som delvis fria och två som inte fria. Det är viktigt att ta i 

hänsyn att två av staterna (Venezuela och Förenade Arabemiraten) klassificeras som 

inte fria stater. Dock är det en klar majoritet av länderna i gruppen som kan anses som 

fria och dessutom uppnår väldigt bra värden i Freedom Houses Freedom in the World, 

vilket tyder på en god demokratinivå. En hög demokratinivå tycks leda till kortare 

maximistraff gällande mutbrott. 

Korruptionsnivån var den andra oberoende variabeln som jämfördes och även här har 

denna straffgrupp det lägsta korruptionsnivån i medeltal bland de tre olika grupperna. 

Schweiz, Singapore och Sverige är de tre länder som har den lägsta korruptionsnivån 

av alla de staterna som är med i studien. Dock har Venezuela igen det sämsta värdet, 

dvs. den högsta korruptionsnivån, bland alla länder i studien. Det är klart att detta är 

en faktor som sänker på korruptionsnivåns förklaringsgrad gällande vad som orsakar 

en viss typs straff för mutbrott. Trots det anser jag att man kan säga att 

korruptionsnivån är låg i medeltal inom denna grupp och därmed även potentiellt kan 

fungera som en förklarande faktor för variationen i strafflängden. Detta argument, dvs. 

en låg korruptionsnivå leder till kortare maximistraff för mutbrott, stöds bland annat 

av gruppens höga medeltal (70) i CPI skalan. 
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Gällande oberoende variabeln rättssystem så är civil law baserade system klart 

populäraste inom denna grupp då hela åtta av länderna har ett rättssystem som baserar 

sig helt och hållet på det. Dessutom har två andra stater, Förenade Arabemiraten och 

Sydkorea, rättssystem som delvis baserar sig på civil law systemet. Singapore är det 

enda landet som inte har någon influens av civil law i sitt rättssystem. Det här betyder 

att hela tio av de elva länderna har en influens av civil law tänkandet i sitt rättssystem, 

vilket kan tyda på att rättssystemet har en förklarande faktor gällande variationen i 

straffsatser mellan de olika länderna. Dock måste man granska resultaten i de andra 

grupperna innan man gör för långtgående tolkningar. 

Resultaten för den oberoende variabeln religion varierade kraftigt mellan gruppens 

stater. Det är ytterst svårt att se att religionen skulle vara en förklarande faktor för 

strafflängden för denna grupp. Det samma kan man även säga om kulturen som rätt så 

ofta går hand i hand med religionen. Resultaten för vilken dominerande kulturtyp 

länderna har var varierande och det betyder att kultur inte kan ses som en förklarande 

faktor i detta fall då ingen röd tråd fanns i resultaten. 

Då man granskar BNP per capita medeltalet för denna grupp, 44 972 $, så kan man 

med gott samvete säga att det är rätt högt. Dock måste man ta i hänsyn att det finns en 

stor variation inom gruppen då Singapore toppar statistiken med en BNP per capita på 

90 500 $, medan Venezuela som har lägst BNP per capita i gruppen endast kommer 

upp till 12 400$. Samtidigt igen då man betraktar alla länders BNP per capita i studien 

så befinner sig hela fem av de tio högst rankade länderna inom denna grupp. Därför 

anser jag att BNP per capita troligtvis är en faktor som man måste ta i hänsyn då 

orsaker till variationen i straffsatserna mellan de olika grupperna diskuteras. 

Tre av länderna inom denna grupp, Indonesien, Singapore och Sydkorea, har ett 

förflutet som kolonier enligt den definition som används i denna avhandling. Det är 

svårt att hitta något samband här som skulle inverka på straffsatserna för mutbrott. Det 

enda gemensamma mellan dessa länder är att de är från Asien, dock har de alla haft 

olika kolonialmakter. 
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7.2 Maximistraffen mellan 10–12 års fängelsedom 

Denna straffgrupp var den största bland de tre maximistraffgrupperna då den bestod 

av 20 länder, vilka länder det är frågan om kan man kolla i föregående kapitlet. Det 

stora antalet länder betyder att 10–12 års fängelsedom är den vanligaste 

maximistrafflängden bland de länder som var med i studien. Redan när man jämför 

ländernas demokratinivå ser man att det stora antalet länder även bidrar med en stor 

variation i frihetsgraden. I gruppen finns vissa länder (bl.a. Australien och Luxemburg) 

med alldeles utmärkta demokratinivåer medan t.ex. Saudiarabien och Azerbajdzjan i 

praktiken inte har någon demokrati alls. Dock har en stor del av länderna inom gruppen 

en rätt så bra demokratinivån då hela tolv länder klassificeras som fria. Även gruppens 

medeltal i Freedom Houses skala är högt, 70, dvs. inte mycket lägre än vad gruppen 

med de mildaste maximistraffen hade. Detta resultat har inte en negativ inverkan på 

demokratinivåns förklaringsgrad som oberoende variabel, utan man kan fortfarande 

anse att hög demokratinivå leder till kortare maximistraff. 

Korruptionsnivån igen är klart högre jämfört med gruppen med de milda straffen då 

medeltalet för gruppen här är 55 i CPI skalan. Även här är variationen i 

korruptionsnivån väldigt stor mellan de olika länderna inom gruppen, t.ex. 

Luxemburgs resultat i CPI skalan är 82 medan Ukraina igen har resultatet 30. Detta 

resultat stärker ytterligare korruptionsnivåns förklaringsgrad för variationen i 

straffsatserna, dvs. högre korruptionsnivå i ett land tycks betyda längre maximistraff 

för mutbrott.  

Även i denna straffgrupp har majoriteten av länderna (14 stycken) civil law systemet 

som grund i sina rättssystem. I det här skedet av studien verkar det som om den 

oberoende variabeln rättssystem tycks ha en rätt så låg förklaringsgrad på variationen 

i straffsatser mellan de olika länderna. Detta beror mycket på att en klar majoritet av 

länderna har ett rättssystem som baserar sig på civil law, vilket betyder att resultaten 

kommer att vara rätt så liknande för varje grupp. De här igen orsakar att ingen variation 

uppstår mellan grupperna vilket igen betyder att oberoende variabeln inte har någon 

förklaringsgrad. 

Den katolska kristendomen var den dominerande religionen inom denna straffgrupp 

då tio stycken av länderna hade den som sin stats största religion. Länderna där den 

katolska kristendomen var störst befinner sig i Europa och Sydamerika. Australien 
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(protestantisk), Ukraina (ortodox) och Storbritannien (anglikansk) har också 

kristendomen som den största religionen i sina stater. Det samma skulle gälla Tjeckien 

ifall alternativet ”ingen religion” inte skulle vara i bruk. I praktiken är 14 av 

straffgruppens 20 länder kristna, dvs. en klar majoritet. Detta är en faktor man måste 

ta i hänsyn utan tvekan då en så stor del av länderna i gruppen har kristendomen som 

den största religionen i staten. 

I denna avhandling har det ofta frampekats att kultur och religion hänger starkt ihop 

med varandra. Med tanke på detta skulle man kunna förvänta sig att någon viss 

kulturtyp skulle dominera i denna straffgrupp. Det är dock inte fallet här. Istället går 

det att se att länderna är från olika delar av världen då hela åtta olika dominerande 

kulturtyper går att finna i denna straffgrupp. Kultur är sist och slutligen mycket mera 

än bara religion vilket kommer tydligt fram nu när resultaten mellan de olika 

variablerna ”skiljer sig” från varandra. På grund av detta är det bra att ha dem som två 

skilda oberoende variabler. Dock är det svårt att dra några slutsatser gällande kulturens 

roll i variationen för straffsatser då utspridningen är så stor bland länderna i denna 

grupp och ingen gemensam linje går att finna. 

Utspridningen är också stor gällande BNP per capita för denna grupp då Luxemburg 

toppar statistiken med 109 100 $ medan Filippinerna har lägsta BNP per capita med 

8 200 $. Medeltalet för gruppen är 35 700 $, vilket är mindre än vad gruppen med de 

milda straffen har. Det här betyder att man kan potentiellt se BNP per capita som en 

förklarande faktor för variationen i straffsatser, dvs. då dess nivå sjunker blir 

straffsatserna längre och vise versa. 

Åtta av länderna inom denna grupp har ett förflutet som en koloni. Tre av länderna 

(Ungern, Ukraina och Azerbajdzjan) var en del av Sovjetunionen under sin tid som 

kolonier. Dock är det svårt att dra några slutsatser ifall detta inverkat på hurdana 

straffsatser dessa tre länder har. Om man granskar gruppen som en helhet samt jämför 

med de resultaten som den tidigare gruppen hade så tycks den oberoende faktorn före 

detta koloni inte ha en inverkan på variationen i straffsatser. 
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7.3 Maximistraffen från 14 års fängelsedom uppåt 

Den sista gruppen för maximistraffen består av 15 länder där straffen varierar allt från 

14 år till livstids fängelsedom. Även i denna grupp är skillnaden stor mellan de länder 

som har en ypperlig demokratinivå och dem där knappt någon demokrati alls existerar. 

Andelen inte fria och delvis fria stater av hela gruppen är klart större jämfört med de 

två tidigare grupperna. Detta syns även i medeltalet som gruppen har i Freedom 

Houses frihets skala. Resultatet 53 är lägst av de tre grupperna, och en enskild stat med 

detta poängantal klassificeras som en delvis fri stat. Detta visar att demokratinivån har 

en inverkan på variationen i straffsatserna mellan de olika staterna. 

Korruptionsnivån är även den högsta i denna straffgrupp jämfört med de två andra. 

Gruppen har ett medeltal på 40 i CPI skalan. Här går det även att se ett tydligt mönster 

på samma sätt som med demokratinivån. Korruptionsnivån tycks öka desto hårdare 

straffen är för mutbrotten på samma sätt som demokratinivån tycks sjunka. 

Den oberoende variabeln rättssystem förklarar inte variationen i straffsatserna något 

mera i denna straffgrupp än vad den gjorde i de två andra. Majoriteten av länderna har 

igen ett civil law baserat rättssystem på samma sätt som i de två övriga grupperna, 

vilket tyder på att denna variabel inte tycks kunna förklara variationen i straffsatserna 

då ingen skillnad existerar mellan grupperna. 

Variationen är rätt så stor när det handlar om de största religionerna i staterna. Dock 

om man inte skiljer på de olika inriktningarna som kristendomen har utan behandlar 

dem som en enda helhet så skulle kristendomen vara den största religionen i sju av de 

15 länderna. Största delen av gruppens länder är kristna, men hur detta påverkar 

straffsatsernas längd är oklart. Även resultaten gällande den oberoende variabeln 

kultur varierar mycket mellan de olika länderna. Det går att finna sju olika 

dominerande kulturtyper i denna straffgrupp, vilket igen betyder att det inte är möjligt 

att lyfta fram någon viss kulturtyp som orsak till de hårda straffen som används för 

mutbrott. 

Den oberoende variabeln BNP per capita följer trenden som den haft här tills då 

medeltalet för gruppen är 26 200 $. Medeltalet är lägre än i de två övriga 

straffgrupperna och det går att se ett klart samband mellan straffsatsernas längd och 

BNP per capita. Länder med högre BNP per capita tenderar att ha mildare maximistraff 

för mutbrott, medan lägre BNP per capita oftare pekar mot hårdare maximistraff. 
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Den sista oberoende variabeln som jämfördes för denna grupp var ifall något av 

länderna har ett förflutet som en koloni. Fem stycken av länderna hade det, vilket inte 

säger så mycket med tanke på att det skulle förklara variationen i straffsatserna. Ifall 

ett land haft ett kolonialt förflutet tycks inte ha någon inverkan på straffsatsens längd. 

 

7.4 Ingen övre gräns för maximiboten 

Denna grupp bestod av Storbritannien, Kanada, USA och Australien, dvs. fyra länder 

som redan utan någon jämförelse kan påstås vara rätt lika varandra. Detta påstående 

blir även bekräftat då man börjar och jämföra de värden som länderna fått för de 

oberoende variablerna. Demokratinivån är i alla fyra på en hög nivå medan 

korruptionsnivån igen är låg. Medeltalet för demokratinivån (frihetsgraden) i Freedom 

Houses studie för dessa länder är 94 vilket tyder på en ytterst hög demokratinivå. 

Medeltalet för korruptionsnivån igen är 79 som visar att staterna har en låg nivå av 

korruption. Både resultaten gällande demokratinivån och korruptionsnivån är inte 

överraskande då man tar i hänsyn att det är fråga om väl utvecklade västerländska 

stater. Det samma gäller även resultaten då ländernas rättssystem jämförs med 

varandra där alla fyra har common law som grund i sitt rättssystem. 

Kristendomen är den religion som är störst i alla fyra stater. Dock finns här vissa 

nyansskillnader då Australien och USA är protestantiskt kristna medan Kanada igen 

är katolskt och Storbritannien anglikanskt. Alla fyra länder kategoriseras även som 

anglo länder i Globes studie där ländernas kulturtyp studeras. Även BNP per capita är 

på rätt samma nivå i alla fyra staterna, medeltalet för denna grupp är 50 275$, vilket 

är högt. Ingen av staterna har heller ett förflutet som en före detta koloni. 

Som sagt så visar länderna för varje oberoende variabel liknande värden med varandra. 

Det kan långt förklaras med den gemensamma historia som länderna har med varandra 

som tydligt satt sitt spår i staterna. När man kombinerar alla de gemensamma faktorer 

som finns mellan dessa länder (t.ex. språk, historia, kultur) är det inte överraskande att 

de har liknande resultat för de oberoende variablerna. Det att länderna även har 

liknande maximibot straff med varandra är passar bra in i mönstret. 
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7.5 Maximibot mellan 600 000 – 1 700 000 € 

Denna grupp bestod av sex stater med en maximibot mellan 600 000 – 1 700 000 € för 

mutbrott. Fem av dem var från Europa (Österrike, Frankrike, Italien, Schweiz och 

Belgien) och ett från Asien (Taiwan). Redan denna indelning där fem av länderna är 

från Europa tyder på att böterna för mutbrott är höga i Europa. Det att demokratinivån 

är hög är inte någon överraskning när största delen av länderna som sagt är från 

Europa, dock har även Taiwan en hög demokratinivå. Gruppens medeltal för 

demokratinivån är 93. Även gruppen utan någon övre gräns för botens storlek hade en 

hög demokratinivå. Detta tycks tyda på att länder med en hög demokratinivå 

förespråkar stora böter för mutbrott. Korruptionsnivån varierar en del mellan länderna 

i gruppen men trots det så kan man anse att medeltalet 70 är högt vilket igen betyder 

att länderna har en låg korruptionsnivå. På liknande sätt hade gruppen med ingen övre 

gräns för botens storlek en låg korruptionsnivå. De två första oberoende variablerna 

visar liknande resultat för de två grupper som har de hårdaste böterna i användning för 

mutbrott. 

Dock kommer en skillnad fram mellan grupperna i följande oberoende variabel då i 

föregående gruppen alla stater hade common law som grund för sitt rättssystem, i 

denna grupp igen har alla länder civil law systemet. Det man måste komma ihåg här 

är att största delen av länderna i studien har civil law som grund i sitt rättssystem, så 

resultatet för denna grupp gällande oberoende variabeln rättssystem är sist och 

slutligen helt förväntat. Resultaten från bägge grupperna tyder på att oberoende 

variabeln rättssystem inte tycks ha någon inverkan på böternas storlek. Detta främst 

på grund av att de två grupperna med de största böterna för mutbrott domineras av 

olika rättssystems typer. Vilket igen betyder att det inte tycks ha någon skillnad 

hurdant rättssystem ett land använder sig av med tanke på böternas storlek för 

mutbrott. 

I de europeiska länderna är den katolska kristendomen den största religionen medan i 

Taiwan igen är buddismen störst. Resultaten här är förväntade då man tar i hänsyn att 

kristendomen är den största religionen i Europa överlag och fem av gruppens länder 

är europeiska. Det samma gäller också kulturtypen där av de europeiska länderna tre 

kategoriseras som tysk europeiska och två som latin europeiska. Taiwan igen är en 

konfucianskt asiatisk stat. Hurdana slutsatser kan man då göra av dessa resultat? Då 
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man jämför med den tidigare gruppen går det att se liknande drag mellan dem, för även 

där var kristendomen den dominerande religion och länderna hade också så kallade 

västerländska kulturtyper. Taiwan är såklart ett undantag här men i stora drag visar de 

två grupperna rätt så liknande resultat för dessa två oberoende variabler med varandra. 

Länderna inom denna grupp har alla en rätt hög BNP per capita. Det syns också i 

gruppens medeltal som är 48 100 $, vilket är ungefär på samma nivå som vad 

föregående grupp också hade. Det vill säga tanken om att länder med hög BNP per 

capita tenderar att ha större böter för mutbrott förstärks. 

Resultaten för den sista oberoende variabeln, före detta koloni, visar att i denna grupp 

har Taiwan och Österrike ett förflutet som koloni. Dock är det svårt att se hur det skulle 

i det här fallet inverka på botens storlek för mutbrott. 

Slutsatser som man kan göra i det här skedet efter att de två grupper med de klart 

hårdaste bot straffen gåtts igenom är att demokratinivån är hög i dessa länder, medan 

korruptionsnivån är låg. Rättssystemet tycks inte ha någon inverkan på botens storlek 

då bägge grupperna domineras av olika system. Kristendomen i sina olika former är 

den största religionen och båda grupperna domineras också av västerländska 

kulturtyper. Båda grupperna har också en hög BNP per capita. Oberoende variabeln 

före detta koloni tycks inte ha någon inverkan på botens storlek. Det går dock inte att 

göra alltför långtgående slutsatser innan varje straffgrupps resultat analyserats. Efter 

det kan man bättre se helheten och då är även en fullständig tolkning av resultaten 

möjligt att göra. 

 

7.6 Maximibot kring 200 000 € 

Denna grupp bestod av sex stater, nämligen Saudiarabien, Colombia, Mexiko, 

Spanien, Polen och Luxemburg. Utgångspunkten för gruppen var rätt så olika jämfört 

med de två tidigare med tanke på att länderna här skiljer sig en hel del från varandra. 

I de två tidigare kunde man redan innan en jämförelse av de oberoende variablerna 

gjorts se att de kommer att ha liknande resultat med varandra, dock är det inte fallet 

för denna grupp. Det att länder i gruppen har olika utgångspunkter kommer fram redan 

när resultaten för den första oberoende variabeln demokratinivå granskas. Luxemburg 

och Spanien har båda hög nivå på demokratin medan Saudiarabien igen har ett ytterst 
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dåligt värde i Freedom Houses skala och klassas där som en inte fri stat. Gruppens 

medeltal är 69 vilket är lägre än vad de två tidigare grupperna har. Det samma gäller 

även korruptionsnivån där skillnaderna inom gruppen är stora. Luxemburg är här i en 

klass för sig själv medan de övriga länderna har en högre nivå på korruption. Gruppens 

medeltal på korruptionsnivån, 52, är också sämre än i de två tidigare grupperna. När 

man jämför denna grupps medeltal för både demokratinivån och korruptionsnivån är 

skillnaden tydlig jämfört med de två tidigare grupperna. Dock är också skillnaden i 

storleken för maximiböterna rätt stor mellan grupperna, dvs. var resultaten för dessa 

oberoende variabler förväntade. Det skulle ha varit mera överraskande ifall 

demokratinivån hade hållits på en lika hög nivå och korruptionsnivån lika låg som i de 

två tidigare grupperna. 

Gruppen har inte heller någon gemensam linje i hurdant rättssystem som används i 

staterna, utan här används system som baserar sig på civil law, en mix av civil law och 

amerikansk rätt samt så används även islamisk rätt. Denna skillnad inom gruppen gör 

det svårt att se att rättssystemet skulle ha någon inverkan på böternas storlek. 

Katolska kristendomen är den största religionen i alla stater förutom i Saudiarabien där 

islam är den största religionen. Dock kan man inte göra för långtgående slutsatser av 

att kristendomen igen är den dominerande religionen då den är det i över hälften av 

staterna som deltar i studien. Hälften av länderna i gruppen är från Europa så det är 

naturligt att de klassificeras som europeiska kulturtyper av olika slag. Colombia och 

Mexiko igen kategoriseras som latin amerikanska och Saudiarabien till mellanöstern. 

Det finns en klar spridning gällande kulturtypen i denna grupp vilket gör det svårt att 

se hur kulturtypen skulle påverka botens storlek. Det man dock kan ta i hänsyn är att 

tre av länderna i gruppen är från Europa. Varför detta är något man behöver betrakta 

beror främst på att de tre grupper där böterna för mutbrott är som störst har till en stor 

del bestått av västerländska länder. Det vill säga de västerländska staterna har 

dominerat dessa grupper med en högre nivå på böterna. 

Det finns stora skillnader inom gruppen gällande BNP per capita där t.ex. Luxemburg 

har ett högt värde medan Colombia igen har ett ytterst lågt värde. Luxemburgs och 

även Saudiarabiens höga BNP per capita höjer tydligt på gruppens medeltal som är 

44 300 $. Om man inte skulle räkna med Luxemburg skulle gruppens medeltal sjunka 

ner till 31 400 $. Detta medeltal ger en mera realistisk bild av vad gruppens nivå på 
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BNP per capita egentligen är. Dock redan utan att ta bort Luxemburg så är medeltalet 

lägre än i två tidigare grupperna. Skillnaden blir bara mycket tydligare då man inte 

räknar med Luxemburg som har en högre BNP per capita ensamt än vad Spanien, 

Polen, Mexiko och Colombia har tillsammans. Resultatet tyder på att ländernas BNP 

per capita har en inverkan på hur stora böter man använder sig av för mutbrott. Länder 

med en hög BNP per capita tenderar att ha högre böter än länder med lägre BNP per 

capita och vise versa.   

Ingen av staterna har ett förflutet som en före detta koloni så variabeln tycks inte ha 

någon inverkan på böternas storlek i det här fallet. 

Resultaten från denna grupp förstärker ytterligare de tolkningar som gjorts redan i de 

två tidigare grupperna, dvs. demokratinivån, korruptionsnivån och BNP per capita 

tycks ha den största inverkan på böternas storlek. Det är även värt att påpeka att en stor 

del av länderna i dessa tre grupper har varit västerländska (med västerländska kulturer) 

och att kristendomen är tenderar att vara den största religionen. Oberoende variablerna 

rättssystem och före detta koloni har här tills haft den sämsta förklaringsgraden på 

variationen i straffsatserna. 

 

7.7 Maximibot mellan 15 000 – 90 000 € 

Gruppen bestod av nio stycken länder där maximiboten varierade mellan 15 000-

90 000 €. Majoriteten, fem stycken, av länderna är från Asien medan tre är från Europa 

och ett från Afrika. Redan när man jämför resultaten gällande demokratinivån finns 

det tydliga skillnader inom gruppen, t.ex. Sverige har en utmärkt nivå på demokrati 

medan Ryssland igen har en ytterst dålig demokratinivå. Gruppens medeltal i Freedom 

Houses studies skala är 68, vilket är ungefär samma vad gruppen med maximiboten 

kring 200 000 € hade. Resultatet kan tolkas på två olika sätt. Det första är att resultatet 

följer samma mönster som tidigare. Vad som menas med detta är att de två första 

grupperna hade en liknande demokratinivån med varandra, vilket är även fallet när 

man jämför denna grupp med gruppen där maximiboten är kring 200 000 €. Det andra 

sättet att tolka resultatet är att demokratinivån är förvånansvärd hög inom denna grupp, 

dvs. den sjunker endast med en enhet jämfört till den föregående gruppen med hårdare 

bot straffen. Dock är det alltid viktigt att komma ihåg då man jämför olika gruppers 
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medeltal att även ta i hänsyn hurdan delningen inom själva gruppen är. Vad som menas 

med detta är att finns det möjligtvis stora kontraster inom gruppen och motsvarar 

medeltalet alls den egentliga nivån inom gruppen. Gällande denna grupp så är 

spridningen mellan länderna ganska stor, men medeltalet ger nog en relativt rätt bild 

av den faktiska demokratinivån i gruppen. 

Korruptionsnivån för länderna inom gruppen varierar också då en del av länderna har 

en låg nivå av korruption medan andra igen en hög. Gruppens medeltal för 

korruptionsnivån är 61, vilket är ett överraskande resultat då det innebär att gruppens 

korruptionsnivå är lägre jämfört med gruppen med maximiboten kring 200 000 €. 

Varför det är överraskande beror på att här tills har korruptionsnivån stigit ju mildare 

maximiböterna varit. Dock måste ännu de återstående gruppernas resultat kring denna 

oberoende variabel granskas innan en slutgiltig slutsats kan göras ifall 

korruptionsnivån påverkar botens storlek. 

Fem stycken av länderna i gruppen har ett rättssystem som baserar sig på civil law 

systemet plus att två andra har system där civil law är blandat med något annat system. 

Civil law är den vanligaste rättssystemstypen inom gruppen, vilket inte överraskar då 

man jämför med de resultat som kommit fram tidigare i studien. 

Det finns inte direkt någon röd tråd gällande vilken religion som skulle dominera inom 

denna grupp, utan resultaten är utspridda. En häpnadsväckande sak inom denna 

kategori är att ingen av länderna har den katolska kristendomen som den största 

religionen i sitt samhälle (observera här att ifall ”ingen religion” inte vore ett alternativ 

så skulle den katolska kristendomen vara den största religionen i Nederländerna). Tre 

av staterna har dock en kristen religion som den dominerande religionen. Det att 

kristendomen inte är större inom gruppen kan direkt relateras med att fem av staterna 

är från Asien där dess fotfäste inte är lika starkt som t.ex. i Europa och Sydamerika. 

Överlag är det dock svårt att se hur religionen skulle påverka böternas storlek i dessa 

stater då variationen är så pass stor inom gruppen. Det samma gäller även 

kulturtyperna för denna grupp där resultaten också är utspridda, dock inte i helt lika 

stor grad som med religionen. Det att gruppen består av fem asiatiska stater syns även 

här då fyra stater kategoriseras som konfuciansk asiatiska och en som sydlig asiatisk. 

Det som kommit fram i studien är att ländernas kulturtyp påverkas mycket av deras 

geografiska läge. Dock är det inte lika lätt att säga ifall kulturtypen har en inverkan på 
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böternas storlek i staterna. Tills vidare ser det ut som om kulturtypen inte skulle ha en 

stor inverkan på straffsatserna. 

På samma sätt som med de övriga oberoende variablerna för denna grupp är BNP per 

capita inget undantag utan skillnaderna är stora mellan länderna. Det kommer fram när 

man jämför t.ex. skillnaden mellan Singapores BNP per capita (90 500 $) och 

Marockos (8 600 $), vilken är enorm. Medeltalet 43 000 $ ligger i samma nivå som 

vad gruppen med maximiböterna kring 200 000 € hade. Dock anser jag att medeltalet 

är överraskande högt jämfört med de andra grupperna och det följer inte heller det 

tidigare mönstret där BNP per capita sjunkit desto mildare maximibot straffen varit. 

Det syns direkt att det i denna grupp finns fem stater från Asien och ett från Afrika då 

resultaten för den sista oberoende variabeln före detta koloni granskas. Av gruppens 

nio stater har fem stycken ett förflutet som en koloni i den bemärkelse som begreppet 

har i denna studie. Intressant här är att Sydkorea och Indonesien båda är inom samma 

straffgrupp som sina före detta kolonialmakter (Japan respektive Nederländerna). 

Detta igen kan tyda på att bot straffen som används för mutbrott i Sydkorea och 

Indonesien möjligtvis är en del av det koloniala arvet som Japan och Nederländerna 

lämnat efter sig. 

Resultaten från denna grupp mixar upp en del de slutsatser som gjorts här tills. 

Skillnaden mellan denna och föregående grupps resultat är rätt små vilket även sänker 

på förklaringsgraden för de oberoende variablerna. Dock måste man komma ihåg att 

då man betraktar hur stor skillnaden är i euron mellan dessa två gruppers maximiböter 

så förvånar det inte lika mycket att resultaten är liknande med varandra. Pengamässigt 

är skillnaden mellan dessa två grupper klart mindre än mellan tidigare grupperna. Detta 

är främsta orsaken till att jag fortfarande också anser att resultaten visar att 

demokratinivån, korruptionsnivån och BNP per capita är de oberoende variabler som 

har den tydligaste inverkan på straffsatsernas storlek. 

 

7.8 De minsta maximiböterna för mutbrott 

Gruppen bestod av sex stater där maximiboten för mutbrott var under 15 000 €. De 

straffsummor som använts här är direkt tagna ur databasen The 2017 Global Overview 

of Anti-Bribery Laws Handbook. Det som dock måste tas i hänsyn är att de 
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maximistraff som använts för dessa länder i denna studie kan sedan i praktiken variera 

från den verkliga summan, vilket även nämns i databasen. Böterna som länderna i 

gruppen använder sig av för mutbrott varierar mellan 50 € till 2185 €, dvs. de är alla 

klart under 15 000 € där gränsen för denna grupp lades. Detta gjordes på grund av att 

15 000 € var den minsta boten i föregående straffgruppen. Att inkludera dessa länder 

i den föregående gruppen skulle också ha kunnat vara ett alternativ men då skulle 

skillnaderna på straffsatserna ha varit stora inom gruppen. På detta sätt genom att ha 

länderna indelade i två olika grupper fås troligtvis bättre fram de oberoende variabler 

som på riktigt har en inverkan på straffsatsernas variation mellan de olika länderna. 

Denna grupp sticker ut direkt när man börjar jämföra de resultat som fåtts gällande 

oberoende variabeln demokratinivå. Överlag är demokratinivån i gruppen ytterst låg 

då Ukraina har den högsta frihetsgraden med endast 62 poäng i Freedom Houses 

Freedom in the World. Det berättar en hel del om gruppens demokratinivå då Freedom 

House inte kategoriserar något av gruppens länder som fritt. Gruppens medeltal är 32, 

vilket är klart lägre än vad de tidigare grupperna har haft. En slutsats som här kan göras 

är att länderna inom denna grupp som har en låg demokratinivå, tycks prioritera små 

böter för mutbrott. Resultaten gällande korruptionsnivån är i liknande stil jämfört med 

demokratinivån, dvs. klart sämre än i de tidigare grupperna. Korruptionsnivån är hög 

i så gott som alla av gruppens länder, bortsett från Förenade Arabemiraten, och det 

syns i gruppens medeltal som är 41 vilket också är det sämsta av alla grupperna här 

tills. Resultatet från denna grupp tyder på att en hög korruptionsnivå potentiellt kan ha 

en negativ inverkan på böternas storlek, dvs. leda till mindre böter. 

Resultaten gällande rättssystemen som används i länderna inom denna grupp skiljer 

sig även från de tidigare. Majoriteten av länderna inom gruppen använder sig av en 

någon sorts blandning mellan olika rättssystem. Detta är den första gruppen i studien 

där en blandning mellan olika rättssystem är den största rättssystemstypen. Denna 

grupp är även den första där islam är den största religionen. Islam är den största 

religionen i fyra av gruppens sex länder. Det att islam har ett starkt fotfäste i 

Mellanöstern är något som kommer rätt så tydligt fram när kulturtypen definieras för 

länderna inom denna grupp. Tre av gruppens länder kategoriseras till kulturtypen 

mellanöstern, vilket gör det till den största kulturtypen i gruppen. Islams samt 

mellanösterns dominans inom denna grupp är något som måste utan tvekan tas i 

hänsyn då de slutgiltiga slutsatserna görs om vad som orsakar en viss typs straffsatser. 
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Resultaten från denna grupp tyder på att länder där islam och kulturtypen mellanöstern 

dominerar tenderar att ha mildare böter. Även det att länderna använder sig av 

blandningar mellan olika rättssystem kan vara en orsaksfaktor som leder till att 

länderna tenderar att ha mildare straffsatser. 

När ländernas BNP per capita jämförs är Förenade Arabemiraten i en klass för sig själv 

jämfört med resten av gruppen. Gruppens medeltal 25 700 $ är lågt och sjunker ner till 

17 200 $ ifall man inte skulle räkna med Förenade Arabemiraten. Fastän man räknar 

med Förenade Arabemiraten i medeltalet så är det mycket lägre än vad de övriga 

grupperna haft här tills. Det att länderna i gruppen har en låg BNP per capita reflekterar 

ganska tydligt även till böterna som man får av mutbrott. Den låga inkomstnivån är 

utan tvekan en faktor som leder till att även böterna är lägre i dessa länderna. Fyra 

stycken av gruppens länder har ett förflutet som kolonier. Dock finns här inte en 

liknande röd tråd som det till exempel fanns i förra gruppen där kolonierna och 

kolonialmakten fanns i samma straffgrupp. Därför är det också svårt att se på vilket 

sätt deras historia som kolonier skulle påverka bot straffen som används i dagens läge 

i länderna. 

 

7.9 Länder med inte tillräcklig information om böterna för mutbrott 

Den sista och största gruppen består av länder där det inte fanns tillräcklig information 

att förfoga om bestraffning för mutbrott med hjälp av böter. Varför denna grupp av 

länder togs med i denna del av studien motiverades i föregående kapitlet där resultaten 

för de oberoende variablerna presenterades. Det som man måste komma ihåg när 

resultaten för gruppen presenteras är att antalet länder här är ungefär hälften större 

jämfört med de andra grupperna. Detta gör det svårare att dra slutsatser som skulle 

täcka hela gruppen jämfört med de andra då det är svårare att nå liknande resultat då 

antalet länder är så pass stort och en variation är oundviklig. 

Gruppens medeltal för demokratinivån i Freedom Houses studie är 61 vilket även i 

detta fall beskriver bra gruppens nivå på demokratin. I gruppen finns länder med en 

ytterst bra demokratinivå men även länder där det i praktiken inte finns någon 

demokrati alls. Dock är majoriteten av gruppens länder fria, men sådana som 

fortfarande har rum för förbättring på den fronten. Som redan nämndes i föregående 
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stycke är det lite problematisk att dra slutsatser som täcker en stor grupp speciellt när 

skillnaderna inom själva gruppen också är stora. Här kan man ändå säga att gruppens 

medeltal gällande demokratinivån beskriver ganska väl dess faktiska nivå. Det är ändå 

lite svårt att säga vad som är demokratinivåns inverkan här som en oberoende variabel 

då länderna inte har någon exakt straffsumma för mutbrott. 

Korruptionsnivån inom gruppen är hög, vilket även syns i medeltalet som är 43. 

Medeltalet är det andra lägsta och tyder på att korruption inte är på en acceptabel nivå 

inom gruppen, utan hög. Tyskland är egentligen det enda landet som har en låg 

korruptionsnivå och fungerar som ett undantag inom gruppen. Den slutsats som man 

kan göra på basis av resultatet är att de länder som inte har någon tydlig definition i 

sin lagstiftning om hurdana böter man får för mutbrott tenderar att ha en hög 

korruptionsnivå. Den vanligaste typen av rättssystem inom gruppen är civil law då elva 

av gruppens stater har ett rättssystem som baserar sig på det. Dessutom har Sydafrika 

och Filippinerna system där civil law är blandat med någon annan typ. Den enda staten 

som inte har någon influens av civil law i sitt rättssystem är Myanmar, dvs. civil law 

har ett starkt fotfäste inom denna grupp. Dock är det en annan sak att på vilket sätt 

rättssystemet påverkar hurdana böter man får för mutbrott, då civil law tenderar att 

vara den populäraste rättssystemtypen i största delen av grupperna. 

Det att den katolska kristendomen är den största religionen inom denna grupp är 

egentligen ingen överraskning då fem av gruppens länder är från Sydamerika där den 

katolska kristendomen har starka rötter. Annars är gruppens resultat överlag utspritt 

och ingen annan religion stiger fram på samma sätt som den katolska kristendomen. 

Kristendomens fotfäste stärks ytterligare då man tar i hänsyn att Sydafrika har den 

protestantiska kristendomen som den största religionen i staten medan i Tjeckien igen 

är den katolska kristendomen den största religionen ifall ingen religion inte vore ett 

alternativ i studien. Resultatet är väldigt liknande som i flera av de andra grupperna. 

Som redan tidigare nämndes är fem stycken av gruppens länder från Sydamerika, 

vilket även syns i ländernas kulturtyp där alla fem är kategoriserade som latin 

amerikanska. Detta är även den största kulturtypen i denna grupp. De övriga länderna 

delar sig jämnt ut och ingen annan kulturtyp representeras av flera än två länder. Trots 

att det går att peka ut en viss kulturtyp i gruppen anser jag att det inte är möjligt att 

göra någon heltäckande analys för hela gruppen. Detta på grund av att det ändå inte är 

frågan om en majoritet av gruppens länder som skulle falla under denna kulturtyp utan 



Oscar Ailio 

74 

 

endast en handfull av staterna. En slutsats som man ändå kan göra är att länderna med 

en latinamerikansk kultur tenderar att inte ha alldeles tydliga riktlinjer om hurdana 

böter man ska få för mutbrott. 

Gruppens BNP per capita medeltal 19 900 $ är det lägsta bland alla grupper. 

Medeltalet beskriver i detta fall även väl gruppens faktiska nivå då en stor del av 

länderna i gruppen hör till de stater som har den lägsta BNP per capita nivån i studien. 

Tyskland är det enda land som hör till studiens top 20 BNP per capita länder, vilket 

även tydligt visar hurdan nivån är i denna grupp. Resultatet tyder på att länderna som 

inte har några tydliga summor i sin lagstiftning gällande hur man ska bestraffas för 

mutbrott tenderar att ha en låg BNP per capita. 

Fyra av länderna i gruppen har ett förflutet som före detta kolonier. Resultatet är på en 

liknande nivå som vad de övriga grupperna också hade vilket pekar mot att denna 

oberoende variabeln inte tycks ha någon inverkan på hurdana böter en stat använder 

sig av för mutbrott. 
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8. Slutsats samt diskussion 

Vilka slutsatser kan man då dra utgående från de resultat som fåtts i studien? Det man 

kan börja med är att den vanligaste maximistrafflängden för mutbrott bland länderna i 

studien är mellan 10 och 12 års fängelsedom. Detta svarar dock inte på själva 

forskningsfrågan i studien som lydde ”vad är det som orsakar variationen i 

straffsatserna för mutbrott mellan olika stater?”. Efter att ha jämfört resultaten för de 

olika oberoende variablerna med varje stat kan man dra vissa slutsatser om vad som 

påverkar variationen i straffsatserna. Det fanns tre oberoende variabler som tydligast 

visade sig ha en inverkan på strafflängden och botstorleken, nämligen demokratinivån, 

korruptionsnivån och BNP per capita (det ekonomiska välståndet). För alla tre 

variabler går det att se ett tydligt mönster när resultaten jämförs som de har i de olika 

straffgrupperna. Demokratinivån var i medeltal som högst i gruppen med de kortaste 

maximistraffen och nivån sjönk sedan ju hårdare maximistraff det var frågan om 

(medeltalet i gruppen). Detta tyder på att hög demokratinivå korrelerar med kortare 

maximistraff för mutbrott och vise versa. Gällande botstraffen hade länderna med 

högre böter även högre nivå av demokrati, medan de länder som hade mildare botstraff 

tenderade att ha lägre demokratinivå. 

Även korruptionsnivån har liknande drag som demokratinivån. Resultaten från studien 

pekar mot att länder med hårdare maximistraff i medeltal har en högre korruptionsnivå 

jämfört med länderna som har kortare maximistraff för mutbrott. När det kommer till 

böterna så går det igen åt det motsatta hållet. De länder som har de hårdaste straffen 

har den lägsta korruptionsnivån medan de länder som har de mildaste straffen har den 

högsta korruptionsnivån.  

Straffgruppen med de kortaste maximistraffen har det högsta BNP:t per capita 

medeltalet medan medeltalet igen sjunker i de två övriga straffgrupperna. Länder med 

högre BNP per capita använder sig av kortare maximistraff för mutbrott jämfört med 

länder där BNP per capita är lägre. På samma sätt som med korruptionsnivån så går 

det också här åt det motsatta hållet för botstraffen. De länder som i genomsnitt har en 

högre BNP per capita använder sig också av hårdare botstraff medan länderna med 

lägre BNP per capita har mildare böter för mutbrott. 

Demokratinivå, korruptionsnivå och BNP per capita visar tydligt en inverkan på 

strafflängden för mutbrott. Studiens resultat visar att länder som är välutvecklade och 
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har därmed en hög demokratinivå, låg korruptionsgrad och ett högt BNP per capita 

tenderar att använda sig av relativt korta fängelsedomar men hårda böter för mutbrott. 

De länder som å andra sidan har en sämre demokratinivå och en högre grad av 

korruption samt en lägre BNP per capita föredrar längre fängelsedomar men mindre 

böter. Det är viktigt att komma ihåg att man inte kan generalisera denna slutsats helt 

och hållet och att det finns undantag även i denna studie. En del av länderna kan t.ex. 

ha en hög demokratinivå men ändå använda sig av hårda straff för mutbrott. Därför är 

det viktigt att ta i beaktande att denna tolkning baserar sig i stor utsträckning på de 

medeltal som straffgrupperna har. En annan viktig sak att betrakta är att studien 

inkluderar endast 46 länder och för att få en ännu bättre helhetsbild av det globala läget 

för straffsatserna för mutbrott skulle man måsta inkludera flera länder i studien. Det 

skulle även ha gjorts i denna studie ifall en sådan databas hade funnits till hands. 

För de övriga oberoende variablerna är det svårare att hitta något direkt samband 

mellan dem och variationen i straffsatser. Rättssystemet är svårt att jämföra då över 30 

stycken av länderna i studien har ett system som på något sätt baserar sig på civil law-

tankesättet. Det här orsakade att i största delen av straffgrupperna låg civil law som 

grund för ländernas rättssystem. Vilket igen betyder att det inte direkt går att dra några 

slutsatser om inverkan på straffsatserna för mutbrott då ingen skillnad existerar mellan 

de olika straffgrupperna. 

Den oberoende variabeln religion tycks inte heller enligt denna studie ha inverkan på 

hur straffsatserna för mutbrott varierar mellan de olika länderna. Den katolska 

kristendomen (och kristendomen överlag) är störst i en stor del av grupperna, vilket 

gör att det inte finns tydliga skillnader mellan de olika grupperna för att se ifall denna 

oberoende variabel påverkar variationen i straffsatser. Intressant är dock att i gruppen 

med de minsta botstraffen var islam den största religionen. Det man även måste 

komma ihåg är att här påverkar också mycket valet av länderna i studien på resultatet 

då en stor del är från Europa där kristendomen har ett starkt fotfäste. Dock var valet 

av länderna en faktor som inte direkt kunde påverkas då utbudet av länder i databasen 

var denna. 

Gällande den oberoende variabeln kultur så finns det inte direkt någon röd tråd att 

följa, men det finns ett par iakttagelser som man ändå kan göra. Bland annat så tenderar 

en stor del av de länderna som har de hårdaste böterna för mutbrott att höra till en 
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västerländsk kulturtyp samt så är kulturtypen mellanöstern störst i gruppen med de 

minsta böterna. Är detta bara en slump eller har möjligtvis kulturtypen en större 

inverkan på straffsatsernas variation än vad denna studie visar? Det är en fråga som 

möjligtvis kunde ha få ett svar ifall flera länder inkluderats i studien. 

Den oberoende variabeln före detta koloni har också en låg förklaringsgrad till 

variationen i straffsatser för mutbrott. Antalet länder som hade ett förflutet som koloni 

var relativt liknande i varje straffgrupp. Det som dock var intressant var att gällande 

maximistraffgrupperna så var den procentuella andelen av länder med ett kolonialt 

förflutet minst i gruppen med de mildaste straffen. Den procentuella andelen länder 

med ett kolonialt förflutet steg även i grupperna med hårdare maximistraff. Dock 

upprepades inte detta fenomen för grupperna med maximiböterna utan ingen röd tråd 

gick att finna där. Resultaten kunde möjligtvis ha kunnat vara annorlunda ifall tids 

avgränsningen varit annan för oberoende variabeln. 

Kort sagt så visade det sig att av de oberoende variablerna hade demokratinivån, 

korruptionsnivån och BNP per capita den största/tydligaste inverkan på variationen i 

straffsatser för mutbrott. Både när det gällde maximifängelsedomsstraffen och böterna. 

De övriga oberoende variablerna visade inte lika tydligt att de skulle påverka 

straffsatsernas variation mellan de olika länderna. 

Vilka tankar väcker då detta resultat? Inledningsvis hade jag ingen egentlig hypotes 

om vilken slutsats som denna studie kommer att komma fram till, detta motiverades 

med att det inte fanns några tidigare studier inom exakt samma område. Dock framgick 

det ganska snabbt när den empiriska delen av studien körde igång att vilka av de 

oberoende variablerna har den största inverkan på straffsatsernas variation mellan de 

olika länderna. 

Syftet med studien var att hitta ett svar på varför det finns en variation i olika länders 

bestraffning gällande mutbrott. Detta lyckades avhandlingen med. En tanke som dock 

växte fram under den empiriska delen var att studien egentligen riktar sig mera mot 

den så kallade grand corruption delen av mutbrott dvs. korruption på högre nivå. Det 

här beror långt på att den data som studien baserar sina slutsatser på handlade om de 

maximistraff som länderna hade för mutbrott. Varför detta tyder på att studien riktade 

sig mot grand corruption beror på att det är inte så sannolikt att man för petty 

corruption brott skulle bestraffas med maximistraffen. För att studera hurdana 
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skillnader det finns i straffsatserna gällande petty corruption skulle det krävas en 

otrolig mängd data från de olika länderna så att man kunde genomföra en så kallad 

case studie. Detta var inte möjligt med databasen som användes i denna studie. Det är 

alltså möjligt att resultaten skulle vara annorlunda ifall fokusen i studien skulle ha 

riktat sig mera mot petty corruption typiska mutbrott. Istället utgicks nu från 

maximistraffen vilket med samma betydde att det handlade mera om grand corruption 

brott. 

Även antalet länder är en faktor som onekligen påverkar resultatet av studien, idealt 

skulle ha varit att man skulle ha fått med alla världens länder. Det skulle ha varit 

intressant att se hur resultatet skulle ha varierat från detta ifall det skulle ha lyckats. 

I databasen framgick det också att privata personer och tjänstemän bestraffas i flera 

länder på olika sätt, dvs. man använder sig av asymmetrisk bestraffning. Det att ifall 

symmetrisk eller asymmetrisk bestraffning fungerar bättre i bestraffandet av mutbrott 

är en fråga som inte besvarades i denna studie (vilket inte heller var målet). På grund 

av att studien riktade sig mera på grand corruption så skulle det ha överhuvudtaget 

varit svårt att få fram ett objektivt svar till denna fråga. Istället kan man påstå att social 

harm är en faktor som länderna utan tvekan kunde använda sig av ifall man har som 

mål att förena straffen för mutbrott. Dock är det sedan en skild fråga om det sist och 

slutligen är vettigt. Det att BNP per capita var en av de oberoende variablerna som 

påverkade tydligast variationen i straffsatserna var ingen slump. Är det ändamålsenligt 

att ha lika stora böter för mutbrott i alla länder då inkomstskillnaderna är så stora? 

Sedan igen så koncentrerade sig denna studie mera som sagt på grand corruption, dvs. 

det rör sig massvis med pengar i denna typ av korruption vilket igen talar för en 

enhetlig linje gällande botstraffen i länderna. Där var det kan finnas vissa problem och 

frågetecken gällande en enhetlig linje för botstraffen så finns inte en sådan för 

maximifängelsestraffen. Där påverkar inte inkomstskillnaderna utan 

bestraffningstiden kunde helt bra vara den samma i alla länder. 

Är det här sedan igen de kulturella skillnaderna som stiger fram, dvs. är de orsaken till 

att länderna använder sig av olika straffsatser? Jag har svårt att se att det endast är 

demokratinivån, korruptionsnivån och det ekonomiska välståndet som påverkar 

variationen i straffsatserna, trots att studiens resultat pekar mot detta. Kulturtypens 

inverkan i straffsatsernas variation är något som man utan tvekan borde studera mera. 
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Redan det att en stor del av de europeiska länderna använder sig av korta 

fängelsedomar och hårda böter jämfört med stater från mellanöstern där det är 

vanligare med längre fängelsedomar och mindre böter tyder på att det finns kulturella 

skillnader. Jag tror att kulturens inverkan skulle komma tydligare fram ifall man 

inkluderade flera länder med i studien. 

Slutligen kan sägas att studien som sagt lyckades besvara forskningsfrågan på en 

acceptabel nivå, dock lyfte den även fram nya följdfrågor. För att få svar på dessa 

frågor skulle det krävas en mera djupgående studie i variationen av straffsatserna där 

flera länder skulle inkluderas samt en databas var nödvändig information skulle vara 

tillgänglig.   
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Appendix 

Bifogar här en tabell över de länder som finns med i The 2017 Global Overview of 

Anti-Bribery Laws Handbook samt maximistraffen som används. 

 

Demokratinivå: 

Bifogar här en lista av ländernas frihetsgrad. 

1. Sverige: 100, fritt 

2. Kanada: 99, fritt 

3. Nederländerna: 99, fritt 

4. Australien: 98, fritt 

5. Luxemburg: 98, fritt 

6. Japan: 96, fritt 

7. Schweiz: 96, fritt 

8. Belgien: 95, fritt 

9. Österrike: 94, fritt 

10. Chile: 94, fritt 

11. Tyskland: 94, fritt 

12. Spanien: 94, fritt 

13. Storbritannien: 94, fritt 

14. Tjeckien: 93, fritt 

15. Taiwan: 93, fritt 

16. Frankrike: 90, fritt 

17. Italien: 89, fritt 
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18. USA: 86, fritt 

19. Polen: 85, fritt 

20. Sydkorea: 84, fritt 

21. Argentina: 83, fritt 

22. Brasilien: 78, fritt 

23. Sydafrika: 78, fritt 

24. Peru: 73. fritt 

25. Ungern: 72, fritt 

26. Colombia: 65, delvis fritt 

27. Indonesien: 64, delvis fritt 

28. Mexiko: 62, delvis fritt 

29. Filippinerna: 62, delvis fritt 

30. Ukraina: 62, delvis fritt 

31. Hong Kong: 59, delvis fritt 

32. Singapore: 52, delvis fritt 

33. Malaysia: 45, delvis fritt 

34. Marocko: 39, delvis fritt 

35. Turkiet: 32, inte fritt 

36. Myanmar: 31, delvis fritt 

37. Thailand: 31, inte fritt 

38. Egypten: 26, inte fritt 

39. Venezuela: 26, inte fritt 

40. Kazakstan: 22, inte fritt 

41. Ryssland: 20, inte fritt 

42. Vietnam: 20, inte fritt 

43. Förenade Arabemiraten: 17, inte fritt 

44. Kina: 14, inte fritt 

45. Azerbajdzjan: 12, inte fritt 

46.  Saudiarabien: 7, inte fritt 
Källa: Freedom House, Freedom in the World 2018 

 

Korruptionsnivå: 

Bifogar här en lista av ländernas korruptionsnivå. 

1. Schweiz: 85 

2. Singapore: 84 

3. Sverige: 84 

4. Kanada: 82 

5. Luxemburg: 82 

6. Nederländerna: 82 

7. Storbritannien: 82 

8. Tyskland: 81 

9. Australien: 77 

10. Hong Kong: 77 

11. Österrike: 75 

12. Belgien: 75 

13. USA: 75  

14. Japan: 73 

15. Förenade Arabemiraten: 71 
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16. Frankrike: 70 

17. Chile: 67 

18. Taiwan: 63 

19. Polen: 60 

20. Tjeckien: 57 

21. Spanien: 57 

22. Sydkorea: 54 

23. Italien: 50 

24. Saudiarabien: 49 

25. Malaysia: 47 

26. Ungern: 45 

27. Sydafrika: 43 

28. Kina: 41 

29. Marocko: 40 

30. Turkiet: 40 

31. Argentina: 39 

32. Brasilien: 37 

33. Colombia: 37 

34. Indonesien: 37 

35. Peru: 37 

36. Thailand: 37 

37. Vietnam: 35 

38. Filippinerna: 34 

39. Egypten: 32 

40. Azerbajdzjan: 31 

41. Kazakstan: 31 

42. Myanmar: 30 

43. Ukraina: 30 

44. Mexiko: 29 

45. Ryssland: 29 

46. Venezuela: 18 
Källa: Transparency Internationals Corruption Perception Index (2017) 

 

 

Rättssystem: 

Bifogar här en tabell av de rättssystem som används i länderna. 

Civil law Common law 

1. Belgien Storbritannien 

2. Frankrike Australien 

3. Italien Kanada (inte i Quebec) 

4. Luxemburg USA 

5. Nederländerna Singapore 

6. Polen  

7. Ryssland  

8. Spanien  

9. Sverige  

10. Tjeckien  

11. Turkiet  

12. Ukraina  

13. Ungern  
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14. Österrike  

15. Indonesien  

16. Japan  

17. Kina  

18. Taiwan  

19. Vietnam  

20. Argentina  

21. Brasilien  

22. Chile  

23. Colombia  

24. Peru  

25. Venezuela  

26. Azerbajdzjan  

27. Kazakstan  

  

Andra alternativ  

Filippinerna Mix av civil, common, islam och 

sedvanerätt 

Hong Kong Mix av common och kinesisk sedvanerätt 

Malaysia Mix av common, islamisk och sedvanerätt 

Myanmar Mix av common och sedvanerätt 

Sydkorea Mix av civil, common och klassiskt 

kinesiskt tänkande  

Thailand Civil law med en influens av common law 

Mexiko Civil law med influens av amerikanska 

rättsystemet 

Egypten Mix av napoleonisk civil law, islam religiös 

lag, kolonial tidens lagar 

Förenade Arabemiraten Mix av islamisk lag och civil law 

Marocko Mix civil law och islamisk lag 

Saudiarabien Islamisk lag 

Sydafrika Mix av civil law, common law och 

sedvanerätt 
Källa: The World Factbook 
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Religion: 

Bifogar här en tabell av vilken religion som är störst i varje stat. 

 

Källa: The World Factbook 

 

Kultur: 

Bifogar här en tabell av de dominerande kulturtyperna. 

 

Källa: The Globe (2004), de länder som är märkta med * har med eget omdöme kategoriserats 
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BNP per capita: 

Bifogar här en lista av ländernas BNP per capita. 

1. Luxemburg: 109 100 $ 

2. Singapore: 90 500 $ 

3. Förenade Arabemiraten: 68 200 $ 

4. Schweiz: 61 400 $ 

5. Hong Kong: 61 000 $ 

6. USA: 59 500 $ 

7. Saudiarabien: 55 300 $ 

8. Nederländerna: 53 600 $ 

9. Sverige: 51 300 $ 

10. Tyskland: 50 200 $ 

11. Australien: 49 900 $ 

12. Taiwan: 49 800 $ 

13. Österrike: 49 200 $ 

14. Kanada: 48 100 $ 

15. Belgien: 46 300 $ 

16. Frankrike: 44 000 $ 

17. Storbritannien: 43 600 $ 

18. Japan: 42 700 $ 

19. Sydkorea: 39 400 $ 

20. Spanien: 38 200 $ 

21. Italien: 38 000 $ 

22. Tjeckien: 35 200 $ 

23. Polen: 29 300 $ 

24. Ungern: 28 900 $ 

25. Malaysia: 28 900 $ 

26. Ryssland: 27 900 $ 

27. Turkiet: 26 500 $ 

28. Kazakstan: 26 100 $ 

29. Chile: 24 600 $ 

30. Argentina: 20 700 $ 

31. Mexiko: 19 500 $ 

32. Thailand: 17 800 $ 

33. Azerbajdzjan: 17 400 $ 

34. Kina: 16 600 $ 

35. Brasilien: 15 500 $ 

36. Colombia: 14 500 $ 

37. Sydafrika: 13 400 $ 

38. Peru: 13 300 $ 

39. Egypten: 13 000 $ 

40. Indonesien: 12 400 $ 

41. Venezuela: 12 400 $ 

42. Ukraina: 8 700 $ 

43. Marocko: 8 600 $ 

44. Filippinerna: 8 200 $ 

45. Vietnam: 6 900 $ 

46. Myanmar: 6 300 $ 
Källa: The World Factbook (2017) 
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Före detta koloni: 

Bifogar här en tabell gällande oberoende variabeln före detta koloni. 

 

Källa: Our World in Data, colonialism 
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