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Sammandrag 

Omfattande forskning förekommer inom området kultur och korruption men med motsägande 

resultat om kulturens faktiska effekt. Till viss del beror de varierande utfallen på analysnivån, 

studiens utförande eller användningen av förklarande variabler. Denna studie omfattar totalt 

84 länder världen över och baseras på undersökningar och datagenerering från kulturforskaren 

Geert Hofstedes fyra ursprungliga kulturella dimensioner. Dimensionerna kombineras med 

data från ett korruptionsindex publicerat av den oberoende och ideella organisationen 

Transparency International. För att påvisa vilka kulturella faktorer som faktiskt kan förklara 

korruptionsgraden i länder utförs multipel- och enkel linjär regressionsanalys för att söka 

klarhet i den bristande konsensus som existerar inom den nationella kulturforskningen. Vidare 

utförs en klusteranalys för att söka samband som inte kunnat påvisas genom 

regressionsanalyserna. Studiens resultat framlägger bevis för att kultur till viss del verkar som 

påverkande faktor för korruptionsgraden i länder men att fler faktorer, exempelvis 

ekonomiska aspekter, bör tas i beaktande i vidare forskning. 

 

Nyckelord: Nationell kultur, korruption, Hofstede, kulturella dimensioner, Transparency 

International, korruptionsindex 
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1. Inledning 

Följande avsnitt innehåller en bakgrund inom forskningsområdet, en problematisering av 

ämnet, vilket mynnar ut i studiens syfte och frågeställning.  

1.1 Bakgrund 

I och med en alltmer sammanlänkad och globaliserad värld har utrymmet för företags 

agerande utökats (IMF 2008). Uttrycket globalisering började användas mer allmänt på 1980-

talet, vilket speglar de framsteg som gjort det lättare och snabbare att slutföra internationella 

transaktioner (Ibid.). Globaliseringen har medfört ett skifte för företag från nationell till 

internationell karaktär med minskade handelshinder, ökade kapitalflöden och affärsutbyten 

som följd (World Bank 2004). Detta paradigmskifte syftar dock inte endast på utökad 

ekonomisk verksamhet som följd, utan omfattar även politiska, kulturella, miljö- och 

säkerhetsfrågor, vilka tillsammans ökar sammanlänkningen av länder och samhällen (WHO 

2015).  

 

På grund av en mer öppen världsmarknad och accepterande handel är inte alla utbyten utav 

godo (Lalountas, Manolas och Vavouras 2011). I och med globaliseringen uppenbarar sig en 

ökad exponering av korruption som fenomen (Glynn, Korbin och Naím 1997). Varken 

globalisering eller korruption är nya företeelser men det är först under senare årtionden som 

problem lyfts fram gällande området (Caiden, Dwivedi och Jabbra 2001). Det ökade intresset 

för korruption som ämne beror till största del på den stora inverkan som globalisering medfört 

inom vissa områden och länder (Badinger och Nindl 2014). 

 

Begreppet korruption anses föreligga när någon utnyttjar sin maktposition för att gynna sig 

själv men kan även innefatta en handling för att gynna ett intresse som står en person nära, 

exempelvis mottagandet av ett bidrag eller löfte att verka för ett visst specifikt beslut 

(Transparency International Sverige 2015). På grund av den genomträngande och fördärvande 

kraft som korruption ger upphov till har missbruket rotat sig djupt i vissa länder och infiltrerat 

sig inom många led i samhället (Transparency International Sverige 2015; EU-kommissionen 

2014). De allmänna termer som används vid en straffbar handling brukar inte benämnas som 

korruption, utan går under begreppen tagande eller givande av muta eller bestickning 

(Transparency International Sverige 2015).  
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Mutor är en specifik typ av transaktion innebärande missbrukande av resurser för personlig 

vinning och är en av de vanligaste formerna av korruption (Chen, Cullen och Parboteeah 

2015). Enligt en omfattande sammanställning från Transparency International (2014) gällande 

mutor och korruption inom olika länders respektive offentliga sektorer, återfinns en majoritet 

av världens länder som drabbade. Sammanställningen från Transparency International 

offentliggörs årligen och presenteras i ett korruptionsindex, Corruption Perception Index 

(CPI).  

1.1.1 Korruption och mutor 

Det akademiska fältet gällande korruption och mutor är omfattande och täcker flera olika 

områden med varierande fokus (se Martin, Cullen och Johnson 2007; Lin och Wei 2009). Ett 

perspektiv som på senare år erhållit allt högre uppmärksamhet är korruption på nationell nivå, 

där både forskare och media observerat hur graden av korrupt agerande intensifierats (Sims, 

Gong och Ruppel 2012). Studier har utförts på nationell nivå där uppmärksamheten fästs på 

de avsevärda skillnader mellan nationella kulturer som föreligger och hur de i sin tur påverkar 

benägenheten för att korruption ska existera samt vilken acceptansnivå individerna i 

respektive land har till ämnet (Ronen och Shenkar 1985).  

1.1.2. Kultur 
En av de tidigare och mer välrenommerade forskarna inom kulturämnet är antropologen 

Clyde Kluckhohn. Han var tidig med att undersöka begrepp och definitioner av kultur och har 

bidragit till en betydande insikt i ämnet. Kluckhohn definierar begreppet kultur som: 

 

”Culture consists in patterned ways of thinking, feeling and reacting. (...) The essential core 

of culture consists of traditional (i.e. historically derived and selected) ideas and especially 

their attached values” (Kluckhohn 1951 s. 86). 

 

Beträffande forskning på nationell kultur, har Geert Hofstede definierat det som ”den 

kollektiva programmeringen av hjärnan”. Detta förklaras som att kulturer inte är något 

ärftligt, utan att det istället ska tolkas som att kulturer skapas genom lärande och således 

frambringar skillnader mellan exempelvis olika länder (se Mead 2004; Hofstede 1984).  
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1.2 Problemformulering 

Olika kulturella perspektiv 

När det kommer till kultur som ett genomgripande område är det betydelsefullt att belysa 

graden av skilda orienteringsvägar som återfinns inom ämnet. Beroende på vilken analysnivå 

och i vilken kontext ämnet kultur uppenbarar sig påträffas olika åskådningar inom 

forskningen. Dessa åskådningar kan delas in efter olika referensramar där varje 

särskilt perspektiv kännetecknas av olika inriktningar och kriterier inom forskningen 

(Bhimani 1999). Ett sätt att kategorisera kultur är att dela upp den i antingen ett statiskt eller 

ett dynamiskt perspektiv. Tolkningen av kultur som ett dynamiskt perspektiv påträffas inom 

många studier (se Berry et al. 2002; Schein 1992; Leung et al. 2005). Det andra perspektivet 

förespråkas bland annat av Hofstede. 

Med utgångspunkt i Berry et al.s (2002) artikel behandlas kultur utifrån ett dynamiskt 

perspektiv med fokus på ämnet som en pågående anpassning med orientering mot ekologiska 

och socio-politiska karaktärsdrag. Att kultur ska tolkas som en dynamisk sammansättning 

påpekar även Schein (1992) med modellerna multi-nivåer och multi-lager, där kultur bör 

tolkas ur perspektiv med olika djupa nivåer och lager. Beroende på vilket perspektiv kultur 

belyses utifrån finns det olika sätt att betrakta och studera området (Leung et al. 2005). En 

viss syn av kulturområdet anses stabil medan en annan anses vara dynamisk och därför krävs 

flera olika verktyg och angreppssätt för att bena ut och klargöra begreppet kultur i sin helhet 

(Ibid.).  
 

Hofstede, en av de mest framstående och erkända personerna beträffande kulturforskning med 

ett statiskt betraktelsesätt, har gjort omfattande studier där betydelsen av kultur och kulturella 

faktorer lyfts fram som viktiga aspekter inom det ekonomiska fältet (Devine, O’Clock och 

Rooney 2000; Hofstede, Hofstede och Minkov 2010). Hofstedes studier beträffande 

uppdelningen av olika kulturella fenomen till överskådliga dimensioner, är en av de mest 

omfattande inom nationell kultur. I studierna identifieras och förtydligas hans forskning 

gällande dimensioner av kultur på nationell nivå baserat på grundläggande datainsamling från 

olika länder med ett multinationellt företag som studieobjekt (Hofstede 1984).  

 

De kulturella dimensioner som Hofstede urskiljer delas in i sex olika kategorier där 

osäkerhetsundvikande (uncertainty avoidance), individualism, maskulinitet (masculinity), 

maktdistans (power distance), långsiktighet (long term orientation) och 
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överseende/återhållsamhet (indulgence/restraint) tydligt åskådliggörs (Hofstede, Hofstede 

och Minkov 2010).  Dessa kulturella dimensioner identifierar de grundläggande värderingar 

som försöker förklara de generella likheter och skillnader i kulturer världen över (Hofstede, 

Hofstede och Minkov 2010; Devine, O’Clock och Rooney 2000). 

Tidigare forskning 

Ett antal studier på ämnet korruption har gjorts ur ett kulturellt perspektiv. Chen et al. (2015) 

argumenterar i sin studie att hög individualism och högt osäkerhetsundvikande ökar 

mutbenägenheten. Studien har undersökt relationen mellan mutbeteende och kontrollen över 

företag och använder sig av data från 1799 firmor i 38 länder, hämtat från World Business 

Environment Survey (WBES). WBES är en undersökning på företagsnivå som uppdateras var 

tredje till fjärde år med data från 135 000 inrättningar världen över (World Bank 2015).   

 

Med utgångspunkt i forskning från Ramdani och Witteloostuijn (2011) bedöms manliga 

beslutsfattare i företag som mer benägna att muta än deras kvinnliga motsvarigheter. Studien 

har också med hjälp av data från WBES undersökt mutor genom att se på ägande och kontroll 

över företag samt om kön hos beslutsfattande chef eller ägare påverkar mutbeteendet.  

 

Sims et al. (2011) har undersökt kultur och välståndsutveckling för att undersöka dess 

gemensamma påverkan på korruption. Studien har baserats på data från 68 länder, 

motsvarande cirka 80 % av jordens befolkning. Resultatet av studien påvisar att 

välståndsutveckling motverkar korruption starkare då maktdistansen är låg och kommer också 

fram till slutsatsen, att en välståndsutveckling motverkar korruption då det finns en hög 

individualism. Resultaten motiveras med att ökat välstånd i länder med låg maktdistans leder 

till att medborgarna ifrågasätter de i maktställning. Vidare leder en hög individualism och ett 

ökat välstånd till att medborgare tänker mer självständigt och på så vis ifrågasätter de i 

maktposition i en allt större utsträckning än i de länder som kännetecknas och präglas av 

kollektivism. Förklaringen till detta beror på att den kollektiva kulturuppfattningen 

uppmuntrar samarbete och harmoni.  

 

I en studie av Barr och Serra (2010) undersöks om nationaliteten hos studenter på grundnivå 

påverkar deras benägenhet att agera korrupt. Resultatet av studien påvisar att korruption till 

viss del är ett kulturellt fenomen men att individer inte bör generaliseras eller 
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förhandsbedömas utifrån sin nationalitet. Studien av Barr och Serra (2010) har använt sig av 

variabler på nationell nivå men tillämpat dem på individnivå. 

 

Ytterligare bevis för betydelsen av kultur visas i en studie från 2005 där Rajib Sanyal, med 

hjälp av Transparency Internationals korruptionsindex och Hofstedes kulturella dimensioner, 

undersökte om korruption var beroende av kulturella och ekonomiska aspekter såsom inkomst 

per capita samt inkomstfördelning. Sanyals studie konstaterade att hög maskulinitet och hög 

maktdistans är betydande kulturella faktorer och ökar därmed risken för korruption. 

Motsägande forskningresultat 

De vetenskapliga studier som utförts kring det kulturella perspektivet gällande korruption är 

ett relativt outforskat område och det finns därför märkbara otydligheter inom respektive 

studie. Otydligheterna åsyftar exempelvis den skillnad i analysnivå och tillika resultat som 

Chen et al. (2015), Ramdani och Witteloostuijn (2011), Sims et al. (2011) samt Sanyal (2005) 

har utfört i förhållande till denna studie. Trots att dessa fyra ovan nämnda studier har 

undersökt kultur och korruption på liknande sätt har de kommit fram till olika slutsatser 

gällande vad som faktiskt frambringar ett korrupt beteende.  

1.3 Syfte 

Denna studie avser att undersöka om Hofstedes dimensioner går att tillämpa på korruption på 

nationell nivå och om resultatet motsäger eller styrker de resultat som tidigare forskning 

redogjort för. Då ovanstående studier har använt sig av fler faktorer än bara kultur och 

korruption, såsom ägarstruktur, välståndsgrad, lönenivå och andra ekonomiska faktorer av 

betydelse, avser denna studie endast undersöka hur kultur påverkar korruption. Genom denna 

avskalade undersökning kan studien ge en fingervisning om hur mutor och korruption kan 

förklaras utifrån ett lands nationella kultur samt om specifika dimensioner av Hofstedes studie 

kan kopplas samman till korruption.  

 

Med denna studie ämnas ytterligare söka klarhet i förhållandet mellan hur korruption 

påverkas av kultur på nationell nivå. Undersökningen frambringar intresse då stora delar av 

den forskning som finns gällande ämnet har undersökt olika faktorer som orsak och därför 

saknar konsensus gällande vilka kulturella faktorer som faktiskt påverkar korruption. Detta 

föranleder till att formulera följande forskningsfråga. 
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1.4. Forskningsfråga 

I vilken utsträckning kan Hofstedes kulturella dimensioner förklara korruption på nationell 

nivå? 

1.5 Studiens disposition  
Studiens utformning delas in i en teoretisk bakgrund, antaganden, hypoteser, metod, resultat, 

slutsats och en avslutande diskussion. Den teoretiska bakgrunden baseras på sekundärdata och 

tidigare forskning inom kultur med Hofstedes kulturella dimensioner som grund. Ytterligare 

tillägg till teorin utgörs av sekundärdata från ett korruptionsindex framställt av den oberoende 

organisationen Transparency International. Tillsammans utmynnar detta i antaganden och 

hypoteser som därefter prövas genom multipel och enkel regressionsanalys som redovisas i 

resultatavsnittet. Därefter formuleras en slutsats, vilket leder till en avslutande generell 

diskussion med förslag för vidare vetenskapligt arbete. 

2. Avgränsning 

Avgränsningar har gjorts gällande begreppen korruption och mutor. I kommande text ska 

hädanefter både begreppen korruption och mutor likställas med begreppet korruption om 

inget annat anges. För att undersöka beroendesambandet mellan Hofstedes kulturella 

dimensioner och Transparency Internationals korruptionsindex måste antaganden göras 

angående förväntade utfall. Dessa antaganden grundas i den teori som redogörs för i 

teoriavsnittet nedan. Studien kommer att utgå ifrån de fyra ursprungliga dimensionerna av 

Hofstede, vilka är individualism, osäkerhetsundvikande, maskulinitet och maktdistans. För att 

tydliggöra kommer därför Hofstedes två senast tillagda dimensioner, långsiktighet och 

återhållsamhet, inte att beröras då hypoteser inte kunnat formuleras. Anledningen till detta är 

att forskning inte förmått presentera tillräckligt starka grunder för antaganden kring dessa 

dimensioner då dessa data är tämligen nya och oprövade. 



3. Teori 

I följande avsnitt redogörs för studiens teoretiska ramverk som består av Hofstedes studier 

om kulturella dimensioner och Transparency Internationals korruptionsindex. 

3.1 Hofstedes studier 

Hofstedes forskning klargör de kulturella dimensioner som återfinns mellan nationer och har 

därför använts inom forskning på många olika områden av mänskligt socialt agerande sedan 

studiens uppkomst. Forskningen har tillämpats på både nationellt och internationellt plan samt 

från offentlig till privat sektor och är fortfarande betydelsefull i och med forskningens omfång 

och dess grundläggande teorier (Hofstede, Hofstede och Minkov 2010). 
 

Arbetet och härkomsten kring dimensionerna av kultur på nationell nivå grundar sig i 

forskning beträffande människor och organisationer (Hofstede 2001). Fundamentet till 

Hofstedes studier baseras på en världsomfattande forskning och datainsamling, där företaget 

IBM och deras anställdas värderingar mellan olika länder legat till grund. Under Hofstedes 

forskningsarbete benämndes företaget under namnet HERMES.  

 

Den ursprungliga studiens data insamlades mellan åren 1967 och 1973 baserat på 66 länder 

där IBM var etablerat och totalt 88 000 personer på olika nivåer inom företaget deltog 

(Hofstede 1984). Denna omfångsrika granskning och sammanställning av personalens 

uppfattningar inom ett specifikt multinationellt företag har lett till uppkomsten av 

kvantifierbara faktorer för att påvisa avvikelser i nationell kultur mellan nationer. Sedermera 

har detta mynnat ut i vad som kom att bli en modell konstruerad av Hofstede berörande 

kulturella dimensioner mellan nationer (Ibid.).  

 

Modellen för de kulturella dimensionerna består av totalt sex dimensioner, där varje 

dimension utgör ett eget område och således också utgör en enskild variabel med separat 

fokus (Hofstede, Hofstede och Minkov 2010). Hofstedes ursprungliga modell innehöll endast 

fyra dimensioner men har på senare år förfinats av både Hofstede själv samt tillika 

medförfattare kring kulturområdet och därför resulterat i sex olika dimensioner (Hofstede 

1984; Hofstede, Hofstede och Minkov 2010).  
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3.1.1. Hofstedes datainsamling 

De data som används i Hofstedes studie är baserade på en kvantitativ undersökning där ett 

stort antal respondenter deltagit i ett omfattande frågeformulär. Svaren från formulären har 

sedan omvandlats till ett poängsystem uppdelat mellan olika dimensioner på nationell nivå. 

Frågeformulär 

Det kvantitativa frågeformulär som Hofstede konstruerat och använt sig av i sina 

undersökningar omfattar över 60 frågor på olika områden. I undersökningen var 

respondenterna anonyma och hade alltid möjligheten att avstå från att svara på frågor om så 

önskades. För att få med så många deltagare i undersökningen som möjligt har Hofstede 

försökt att få med anställda i företaget med positioner och befattningar på olika nivåer. På så 

vis har undersökningens omfång och djup utvidgats vilket lett till att styrka studiens 

trovärdighet och validitet. Frågeformulärets uppbyggnad baseras på fyra typer av kärnfrågor 

(Hofstede1984):  
 

• Tillfredsställelse - Till exempel trivsel gällande arbetsplats och arbetsuppgifter 

• Uppfattning - Den subjektiva synen på aspekter och problem 

• Personliga mål och förväntningar - Exempelvis den generella synen på branschen och 

möjligheten till självförverkligande 

• Demografi - Exempelvis ålder, kön, utbildning, nationalitet och arbetslivserfarenhet 

Poängsystem 

Hofstedes ursprungliga poängsystem och skala startade från 0 och hade ett diffust maximalt 

poängtak kring ungefär 100 poäng. Beroende på land och kulturell dimension kunde dock 

ländernas maximala poäng variera. Exempelvis erhöll länderna Grekland, Guatemala, 

Malaysia, Portugal, Slovakien, och Uruguay i den tidigare skalgraderingen poäng som 

översteg 100. (Hofstede 1984) År 2014 publicerades dock en ny omarbetad utgåva av 

dimensionernas värden på Hofstedes hemsida för att underlätta för forskning kring 

jämförande data. En skala från 0 till 100 poäng ansågs således som ett lättare verktyg och 

tillvägagångssätt för att hjälpa framtida replikerande forskning inom ämnesområdet (Hofstede 

2015). 

 

Inom varje kulturell dimension sträcker sig den nya reviderade skalan från 0 till 100 poäng, 

med 50 poäng som medelvärde. Om graderingen av en dimension understiger 50 poäng anses 



	   13	  

värdet som lågt och om det överstiger 50 poäng anses värdet som högt. Beträffande 

dimensionerna maskulinitet och individualism verkar poängsystemet på samma sätt med en 

skala från 0 till 100 men beroende på om värdet är lågt eller högt skiftar de båda 

dimensionernas beskaffenhet. Ett lågt värde, det vill säga under 50, skiftar det maskulina 

perspektivet till ett feminint och det individualistiska till ett kollektivistiskt perspektiv. Med en 

poängplacering över 50 utgör de båda dimensionerna samma form och egenskap som 

beteckningen antyder (Hofstede, Hofstede och Minkov 2010).  

3.1.2 Kulturella dimensioner 

I följande stycken kommer en redogörelse för varje enskild kulturell dimension och dess 

utmärkande egenskap att belysas. 

Individualism 

Den första dimensionen består huvudsakligen av två perspektiv, individualism och 

kollektivism, vilka båda symboliserar var sin sida av ett spektrum. Den höga sidan av 

spektrumet innefattar den individualistiska dimensionen och utgår från att samhällen är löst 

sammansvetsade sociala ramverk där individer endast förväntas ta hand om sina 

familjemedlemmar och sig själva. Motsatsen, kollektivism, utgör exempel på ett tätt 

sammansvetsat samhälle där människorna förväntas ta hand om varandra på fler än bara 

familj- och släktrelaterade plan. En distinktion mellan de båda sidorna kan antingen definieras 

med termen jag eller vi, det vill säga, ett individualistiskt eller en kollektivistisk åskådning. 

(Hofstede 1984) 

Osäkerhetsundvikande 

Dimensionen osäkerhetsundvikande uttrycker i vilken grad medlemmarna i ett samhälle 

känner osäkerhet och tvetydighet. Inom denna dimension riktas fokus mot hur samhället 

bemöter det faktum att framtiden är oviss. Frågan som uppkommer är således om samhället i 

viss grad bör försöka kontrollera framtida händelser eller inte. Är faktorn av hög grad inom 

denna dimension tenderar samhället att uppehålla strikta koder och handlingssätt för att 

motverka oortodoxa tankar och beteenden. Uppvisas låg grad av osäkerhetsundvikande är 

attityden mer avslappnad. (Hofstede 1984) 

Maskulinitet 

Denna dimension representerar två sidor där maskulinitet återfinns på ena fältet av skalan och 

femininitet på andra. Den maskulina sidan speglar prestation, mod och självsäkerhet där 
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samhället uppfattas som mer tävlings- och konkurrensbetonat. Den motsatta sidan med 

femininitet som motpol företräder egenskaperna samarbete, ödmjukhet och omhändertagande. 

Med den feminina hållningen anses samhället som helhet mer konsensusorienterat. 

Exempelvis skiljs de båda polerna tydligt åt inom affärssammanhang, då den maskulina sidan 

likställs som tuff medan den feminina som mjuk. (Hofstede 1984) 

Maktdistans 

Maktdistans klarlägger hur människor i ett samhälle ställer sig till hur makten fördelas mellan 

individer med olika mycket makt och inflytande. Denna dimension behandlar hur samhället 

hanterar ojämlikheten mellan människor. I ett samhälle som uppvisar tendenser till hög 

maktdistans är acceptansen för en hierarkisk ordning legitimerad. Tvärtemot uppvisar ett 

samhälle med låg maktdistans att individerna strävar efter att minska den ojämna 

maktfördelningen inom hierarkin och istället balansera makten. Hofstede menar att 

maktdistans visar ”(…) i hur hög grad de mindre kraftfulla individerna inom ett land 

förväntar sig eller accepterar att makt fördelas ojämlikt.” (Hofstede 1984) 

3.1.3 Kritik mot Hofstedes studie 

Hofstedes studier beträffande fenomenet kultur och dess dimensioner med olika 

klassificeringar är en av de mest omfattande studierna på ämnet men det bör nämnas att en 

hel del kritik har riktats mot undersökningen. 

Tid för studiens utförande 

Kritiken mot Hofstede har periodvis dykt upp men har inte nämnvärt minskat intresset för 

hans studier (Baskerville 2003). Då datainsamlingen är utförd för mer än fyrtio år sedan är en 

av de främsta argument som förts gentemot Hofstedes undersökning riktade mot studiens 

ålder. Hofstede har dock försvarat sig mot denna kritik genom att hävda att ålder är av mindre 

betydelse då kulturer skapas och förändras relativt långsamt (Hofstede, Hofstede och Minkov 

2010). Hofstedes arbete har även starkt kritiserats för att förminska kulturen till en alltför 

förenklad konceptualisering utifrån få enstaka dimensioner (Kirkman, Lowe och Gibson 

2006; se Sivakumar och Nakata 2001). 

Endast ett studieobjekt  
Gernon och Wallace (1995) granskade frågor och problem i och med tillämpningen av 

Hofstedes kulturella dimensioner och fann brister. På grund av att undersökningen endast 

berör en enskild organisation, det vill säga, endast ett studieobjekt är inte studien tillämpbar 
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på andra sammanhang. Samtidigt kan en undersökning endast baserat på ett företag i 

respektive land omöjligen inkorporera all information beträffande kulturen i det specifika 

landet (Graves 1986). 

Kulturell homogenitet 

Ett till faktum som i högsta grad berör Hofstedes studier som hyst stor uppmärksamhet är hur 

förhållandet i homogenitet beträffande länders befolkning inte tas i beaktande. I 

undersökningen har Hofstede valt att generalisera nationers befolkning till endast en homogen 

massa. Detta trots att länder ofta består av många etniska grupper (Nasif et al. 1991; Redpath 

1997). När det gäller kulturbetraktelser beträffande nationell-, företags-, individ-, arbets-, och 

religiös nivå menar McSweeney (2002) att Hofstede inte möjligtvis kunnat särskilja dem åt. I 

och med att kulturer inte nödvändigtvis behöver begränsas av landsgränser har det riktats 

kritik mot Hofstedes studier utifrån detta perspektiv (McSweeney 2000). Forskning på 

kulturområdet har konstaterat att kulturer spänner över flera nationer och att grupper med 

samma kultur är utspridda bortom landsgränser (DiMaggio 1997). Hofstedes studie kan även 

anses vara en förenklad tolkning av det kulturella området i och med att modellen med 

indelningen av enstaka dimensioner inte lyckas belysa den kulturella och komplexa 

verkligheten till fullo (House et al. 2004). 

Politisk influens 

Mot den undersökning som Hofstede genomfört kan även kritik riktas från det politiska 

perspektivet i och med att studien bedrivits under en tid med stor politisk osäkerhet med kalla 

kriget som pågående händelse. I Hofstedes modell lider exempelvis den kulturella 

dimensionen, osäkerhetsundvikande, av osäkerheten i det politiska klimatet och således kan 

felaktigheter eller feltolkning kring datainsamlingen förekomma (Newman 1996).  

Externt istället för internt perspektiv 

Ytterligare anmärkningar som bör tydliggöras angående Hofstedes verk är det faktum att 

studien bedrivits med ett externt och objektivt perspektiv. Hofstede har således valt att 

ignorera iakttagelser utifrån företagets anställda och deras interna perspektiv (Baskerville 

2003). Hofstede har således studerat kultur utifrån, snarare än inifrån.  

Fler dimensioner 

Med anledning av all den kritik som Hofstedes undersökning har utsatts för genom åren har 

även Hofstede själv rannsakat sitt arbete och konstaterat att studien bör kompletteras för att få 
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ytterligare relevans. De fyra ursprungliga dimensioner som ligger till grund för hans modell 

ger kanske inte tillräcklig eller önskvärd information om de kulturella skillnader som finns 

och Hofstede menar att ytterligare dimensioner bör adderas till den ursprungliga forskningen 

för att skapa bredare förståelse om kultur på nationell nivå (Hofstede 2001). Under årens lopp 

har ytterligare dimensioner adderats för att utveckla Hofstedes teorier och vid denna studies 

publicering återfinns totalt sex dimensioner men om det är tillräckligt många återstår att 

bevisa (Hofstede, Hofstede och Minkov 2010). 

3.1.4 GLOBE 

Som tillägg till Hofstedes underlag och påståenden gällande kultur har en studie av House et 

al. (2004) genomförts vid namn Global Leadership and Organizational Behavior 

Effectiveness (GLOBE). Studien utfördes i mitten av 1990-talet och genomfördes i flertalet 

länder med fokus på att utveckla och förbättra Hofstedes ursprungliga verk. Utformningen 

baserades på Hofstedes studier i ett försök att testa de hypoteser och undersökningar som 

tidigare gjorts för att på så vis utöka förståelsen av kultur som ämne. Resultaten av dessa 

hypotesprövningar har varit både överensstämmande och motsägande. GLOBE-studien 

utvecklar Hofstedes dimensioner och skapar egna, mer djupgående dimensioner (House et al. 

2004). Ett problem vid jämförelsen mellan GLOBE:s och Hofstedes dimensioner är att 

GLOBE använder samma termer som Hofstede men med en annan betydelse (Hofstede, 

Hofstede och Minkov 2010). Nedan följer tre argument till varför studien baseras på 

Hofstedes verk framför GLOBE:s. 

Hofstede framför GLOBE 

Hofstedes studier beträffande kultur är i förhållande till GLOBE mer överskådlig och därför 

mer tillämpningsbar gällande jämförelser med tidigare forskning på området. Exempelvis har 

GLOBE fler uppdelningar inom varje dimension, vilket kan försvåra tolkningen. Hofstedes 

studier är också en av de mest grundläggande för kulturforskningen inom det ekonomiska 

fältet och därför alltjämt relevant. I och med att Hofstedes senaste studie, Cultures and 

Organizations: Software of the Mind: Revised and Expanded 3rd Edition (2010), undersöker 

och omfattar fler länder än GLOBE, har därför Hofstedes studie valts. (House et al. 2004; 

Hofstede, Hofstede och Minkov 2010). För att denna studie ska uppnå en så övergripande bild 

som möjligt samt möjliggöra parallelldragning till liknande studier inom ämnet, ligger därför 

Hofstedes studie som grund.  
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3.2 Transparency International  
Transparency International skapades år 1993 med syfte att ta ställning mot korruption på ett 

internationellt plan. Organisationen är en ideell, icke-statlig verksamhet som arbetar för att 

bekämpa korruption. Framförallt är Transparency International känd för sitt korruptionsindex 

som mäter nivåer av korruption runt om i världen. I dagsläget verkar organisationen 

tillsammans med regeringar, företag och samhällen i allmänhet i över 100 länder för att 

framkalla förändring mot korrupt beteende. Åtgärder genom skapandet av anti-

korruptionskonventioner och korruptionsindex har förverkligats för att kasta ljus på och 

förändra situationen på ett världsomfattande plan (Transparency International 2015).  

 

Indexet grundas på 17 olika undersökningar från 10 oberoende institutioner inom olika 

områden i samhället över ett tidsspann på tre år, där bland annat Världsbanken och Political 

Risk Services medverkat. Genom åren har korruptionsindexet blivit det mest tydliga och 

systematiska mätinstrumentet för upplevd korruption världen över (se Sanyal 2005). 

Transparency Internationals index sträcker sig från skalan 0 till 100, där ett högt uppnått tal 

för varje land representerar en låg korruptionsnivå. Däremot symboliserar ett lågt värde på 

skalan en hög grad av korruption (Transparency International 2015) 

3.2.1 Kritik mot Transparency International  
Kritik som riktats mot Transparency International och organisationens korruptionsindex är att 

det mäter upplevd korruption, snarare än faktiska nivåer. Indexet fokuseras på utlänningars 

upplevelse om hur benägna ett lands statliga anställda är att efterfråga mutor och agera 

korrupt. Indexet gör inte heller skillnad på små- och storskalig korruption (Sanyal 2005). 

WBES 

Utöver Transparency Internationals korruptionsindex finns även sammanställd data från 

Världsbanken, under titeln World Business Environment Survey (WBES 2000). Dessa data 

berör endast frågor kring korruption på företagsnivå och förefaller mindre relevant jämfört 

med Transparency International, då fokus ligger på en avvikande nivå. Transparency 

Internationals index är mer relevant i denna studies sammanhang då bilden av korruption ger 

ett vidgat perspektiv utifrån det nationella perspektivet (World Bank 2015; se Chen et al. 

2015). Nedan följer tre argument till varför studien utgår ifrån Transparency Internationals 

korruptionsindex framför för WBES.  
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Transparency International framför WBES 

Transparency Internationals korruptionsindex omfattar fler antal källor för datainsamling än 

WBES och förefaller därför som mer komplett. I och med att dessa data från Transparency 

International uppdateras årligen medan WBES endast har ett uppdateringsintervall på var 

tredje till var fjärde år anses därför Transparency Internationals även som mer aktuellt. Då 

Transparency Internationals korruptionsindex även omfattar data från WBES är således 

Transparency International mer omfattande och är därför i högre grad kompatibel med 

studien. (Transparency International 2014; World Bank 2015) 

3.3 Antaganden 

Utifrån Hofstedes ursprungliga fyra dimensioner kommer hypoteser formuleras då grund för 

dessa finns i resultaten från Chen et al. (2015), Ramdani och Witteloostuijn (2011), Sims et 

al. (2011) samt Sanyal (2005). För att illustrera hypoteserna har en enkel beroendemodell 

skapats, vilket figuren nedan illustrerar. De fyra dimensioner som ligger till grund för studien 

mynnar ut i totalt fem hypoteser för att undersöka beroendeförhållandet mellan kultur och 

korruption på nationell nivå.  
 

 
Figur 1 – Hypotesframställning 
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3.4 Hypoteser 

Det första antagandet som görs för att undersöka frågeställningen gällande individualism 

utgår från Chen et al. (2015) och Sims et al. (2011). Chen et al. (2015) kommer i sin 

hypotesprövning fram till att hög individualism ökar risken för korruption, Sims et al. påstår 

motsatsen. För att undersöka denna motsägelse blir den första hypotesen således: 

 

Hypotes 1: Korruptionen är högre i länder med en hög individualism.   

 

Det andra antagandet gäller osäkerhetsundvikande. Här går studierna Chen et al. (2015) och 

Sims et al. (2011) till viss del emot varandra. Chen et al.s (2015) studie kommer fram till 

slutsatsen att ett högt osäkerhetsundvikande ökar risken för korruption medan Sims et al. 

(2011) inte finner någon signifikans i sin hypotesprovning. För att undersöka denna 

motsägelse blir den andra hypotesen således:  

 

Hypotes 2: Korruptionen är högre i länder med ett högt osäkerhetsundvikande. 

 

Liksom den andra hypotesen går teorin åt olika håll även i fallet maskulinitet. Enligt Ramdani 

och Witteloostuijns (2011) hypotesprövning är män mer benägna att muta än sina kvinnliga 

motsvarigheter. Sims et al. (2011) finner däremot ingen signifikans i detta hänseende. Dock 

finner även Sanyal (2005), som utfört en studie liknande denna, att en hög maskulinitet ökar 

risken för mutor. För att undersöka denna motsägelse blir den tredje hypotesen således:  

 

Hypotes 3: Korruptionen är högre i länder med en hög maskulinitet.  

 

Den fjärde dimensionen som undersöks är maktdistans. Antagandet grundas utifrån Sims et al. 

(2011) som finner signifikanta resultat att en hög maktdistans ökar risken för mutor. Samma 

resultat uppnår även Sanyal (2005) i sin studie. Den fjärde hypotesen är således: 

 

Hypotes 4: Korruptionen är högre i länder med en hög maktdistans. 

 

Ovanstående hypoteser kommer ge specifika förhållanden för var och en av de undersökta 

kulturella dimensionerna. Huvudfokus för denna studie är dock att undersöka helhetsbilden 

och därför tillkommer en femte hypotes. Den femte hypotesen ämnar undersöka det 

aggregerade värdet av de kulturella dimensionerna för att se om länders kultur hänger 
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samman med landets korruptionsnivå. Kulturellt värde är inte en bedömning av kulturen i sig 

utan endast summan av en kulturs dimensioner utifrån Hofstedes resultat. Den femte och sista 

hypotesen blir således:  

 

Hypotes 5: Korruptionen är högre i länder med ett högt aggregerat kulturellt värde.  

4. Metod 

I följande avsnitt kommer tillvägagångssätt och insamling av sekundärdata att presenteras 

och motiveras. Vidare kommer statistiska modeller och begrepp, som används i studien, att 

förklaras. 

4.1 Tidigare forskning 

Tidigare vetenskapliga undersökningar har genom kvantitativa, statistiska undersökningar 

uppmärksammat fenomenet kultur och dess samband med korruption och andra faktorer (se 

Chen et al. 2015; Ramdani och Witteloostuijn 2011; Sims et al. 2011; Sanyal 2005). 

Resultaten från dessa studier skiljer sig dock åt i form av vilka kulturella dimensioner som de 

facto påverkar korruption.  

4.2 Metodval 
En kvantitativ undersökning kommer att utföras genom en multipel och enkel 

regressionsanalys baserad på 84 länder för att besvara forskningsfrågan. En kvantitativ studie 

är mest lämplig som underlag i och med att förfaringssättet karaktäriseras av insamling av 

numeriska data, vilket är direkt förenligt med studiens tillvägagångssätt (Bryman och Bell 

2005). Då tidigare forskning på området använt sig av kvantitativa undersökningar anses 

således inte ett kvalitativt tillvägagångssätt fullt ut lika optimalt.  

 

Valet av metod grundas förutom i argumenten som angivits ovan även på Sanyals studie 

(2005) som utförts på liknande sätt. Anledningen att bedriva en så närliggande undersökning 

som möjligt är för att påvisa likheter och skillnader mellan studiernas respektive resultat. De 

länder som valts representeras i Hofstedes studie, Cultures and Organizations: Software of 

the Mind: Revised and Expanded 3rd Edition (2010) och återfinns även i ett korruptionsindex 

från Transparency International. Korruptionsindexet kommer att användas som beroende 

variabel och Hofstedes fyra ursprungliga dimensioner (individualism, osäkerhetsundvikande, 
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maskulinitet och maktdistans) som oberoende variabler. All data som används är på nationell 

nivå för att kunna upprätthålla en beständig och enhetlig analysnivå.  

4.3 Metodkritik 

Kritik som kan riktats mot Hofstedes datainsamling innefattar generaliseringar samt 

varierande mätvärden både inom och mellan länder. I och med att Hofstede gjort 

generaliseringar beträffande regionsuppdelning och mätvärden, med bland annat regioner i 

Afrika och Arabvärlden, har kompletterande data hämtats och adderats till studien från 

hemsidan www.geert-hofstede.com. Då ett flertal länder berörs av generaliseringar har denna 

studie till trots valt att acceptera, en till viss del, skev uppskattning kring de berörda länderna.  

 

På grund av att flerspråkiga länder med olika lingvistiska nationella uppdelningar existerar 

har Hofstede valt att dela upp länder efter befolkningens språktillhörighet, vilket medför att 

mätvärdet varierar inom ett och samma land. För att åskådliggöra problematiken har 

exempelvis ett land som Schweiz blivit uppdelat i grupper med olika, men ändå snarlika 

värden. Till exempel finns det ett mätvärde för ett fransktalande, ett tysktalande samt ett 

“vanligt” Schweiz. Då denna studie berör undersökning på nationell nivå har det förefallit 

naturligt att se ett land som en enda homogen grupp och således bortse från Hofstedes 

geografiska uppdelningar beträffande de lingvistiska skillnaderna. 

 

Ytterligare kritik som bör beaktas är att Hofstedes studier beträffande Sydafrika som land, 

endast utfört undersökning med hänseende på en viss del av den vita population, vilket kan 

återge en missvisande bild av nationen. I och med att Sydafrika är ett av få länder som 

representerar södra delen av den afrikanska kontinenten har landet ändå valts att inkluderas, 

för att därmed få ett bredare geografiskt omfång på studien. 

4.4 Genomförande 

I studien används till största del en multipel regression framför en enkel regression, då 

avsikten är att kunna påvisa och särskilja effekten mellan de olika oberoende variablerna, 

vilket de fyra första hypoteserna i studien avser (Andersson, Jorner och Ågren 2007). Dock 

kommer en enkel regression att utföras för att pröva studiens femte hypotes, nämligen det 

aggregerade kulturella värdet. Tillsammans utformas de statistiska undersökningarna 

i programmet SPSS Statistics version 22 för Windows, där inställningarna konfigureras till en 

signifikansnivå p < .05, det vill säga inom ett konfidensintervall på 95 procent. 
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För att uppnå ett resultat som är möjligt att efterlikna samt jämföra med tidigare forskning är 

hypotesprövning med regressionsmodellering inom den kvantitativa metodiken passande. 

Studiens utformning baseras på den deduktiva forskningsmetoden, där metoden har 

utgångspunkt i en referensram såsom en teori eller modell. Det deduktiva förfarandesättet 

åsyftar även på att testa befintliga teorier för att bedöma de slutliga resultatens utfall. (Bryman 

och Bell 2005) 

 

På grund av studiens begränsning i tid samt kulturforskningens komplexa karaktär har 

användning av sekundärdata betraktats som mest fördelaktig. Då ursprunglig data baserats på 

omfattande forskning under långa tidsperioder har inte liknande datagenerering, vid insamling 

av primärdata med motsvarande kvalitet, kunnat genomföras. (Bryman och Bell 2005) 

4.5 Statistisk prövning 

Multipel linjär regression 

Inom den kvantitativa forskningsmetodiken eftersträvas att undersöka huruvida verkligheten 

kan efterliknas med hjälp av matematiska modeller, exempelvis med hjälp av en multipel 

regressionsmodell. Genom en multipel regressionsmodell åskådliggörs, på matematiskt sätt, 

hur en variabel (Y) varierar, beroende på hur flera andra variabler (X) varierar. För att 

visualisera och beskriva i vilken riktning, det vill säga lutning, observationerna rör sig 

används formeln nedan (Bryman och Bell 2005). 

 

y = a + b1x1 + b2x2 + b3 x3 +…+ btxt + ε    (ε antas vara normalfördelad och ha väntevärdet 0) 

 

där 

y = beroende variabel 

a = intercept 

b = betakoeffecient  

x = oberoende variabel 

ε = residual  

 

Interceptet (a) formas tillsammans med hjälp av flera olika regressionskoefficienter (b) där 

interceptet ska tolkas som värdet på Y-axeln, när regressionslinjen passerar värdet 0 på X-
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axeln. Det förklarar det värde den beroende variabeln förväntas ha när alla de oberoende 

variablerna är 0. I modellen anger betakoefficienten (b) lutningen på regressionslinjen. 

Enkel linjär regression 

I en enkel regression beskrivs korrelationen mellan en beroende variabel (Y) och en 

oberoende variabel (X). Den enkla regressionsanalysen använder en 

determinationskoeffecient, R-kvadrat, för att mäta korrelationen och dess förklaringsgrad. 

Determinationskoeffecienten används för att ange graden av variation i den beroende 

variabeln (Y) som kan förklaras av det linjära sambandet med den förklarande variabeln (X). 

För att beskriva sambandet i en enkel linjär regression används uttrycket nedan: 

 

y = a + b1 x1 + ε     (ε antas vara normalfördelad och ha väntevärdet 0)    

 

Skillnaden mellan en multipel och enkel regression återfinns i effekten av den oberoende 

variabeln (X). Genom en multipel regression kan särskiljningen av effekten mellan de 

oberoende variablerna åskådliggöras.  På så sätt kan förändringen av en oberoende variabel 

(X1) förklaras i modellen om en annan oberoende hålls konstant (X2). Vid användningen av 

en enkel regressionsmodell är däremot möjligheten begränsad till endast en oberoende 

variabel (X1) och således kan inte skillnader mellan de oberoende variablerna uppskattas. 

(Andersson, Jorner och Ågren 2007) 

4.6 Kontrollvariabler 

Då syftet med denna studie är att på ett avskalat sätt undersöka sambandet mellan kultur och 

korruption har regressionen medvetet uteslutit kontrollvariabler. Kontrollvariabler är mätbara 

variabler som hålls konstanta så att inte påverkar effekten av beroende och oberoende 

variabler. Uteslutandet av kontrollvariabler kan komma att medföra att förklaringssambandet 

mellan kultur och korruption resulterar i ett lägre värde (Saunders, Lewis och Thornhill 

2012). Framstår modellens förklaringsgrad som låg kommer ett spridningsdiagram med en 

klusteranalys utföras för att få indikationer om resultatet kan förklaras med hjälp av andra 

faktorer. 
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5. Resultat 

I avsnittet redovisas resultaten i tabeller som framtagits med hjälp av programmet IBM SPSS 

Statistics. Vidare besvaras studiens hypoteser där resultaten presenteras och förklaras. För 

att skapa transparens och överskådlighet av resultaten presenteras hypoteserna inte i 

kronologisk ordning utan följer istället händelseförloppet i regressionsframställningen. 

5.1 Hypotesprövning 

Den femte hypotesen, som tillika representerar forskningsfrågans huvudfokus, avser om 

nationers kultur kan förklara graden av korruption. Genom utförandet av en enkel regression, 

beträffande de aggregerade värden som genererats, återges en signifikansnivå på 7,7 %. I och  

med att konfidensintervallet högst tillåter en felmarginal på 5 % förkastas således Hypotes 5. 

Resultatet uppvisar att studiens sammantagna antaganden gällande kultur och korruption inte 

kan förklaras med hjälp av en sammansättning av ländernas kombinerade kulturella 

dimensioners värden.  

 

Tabell 5.1 – Aggregerat kulturellt värde 

 

För att undersöka de övriga fyra hypoteserna presenteras resultatet från den multipla 

regressionen i tabell 5.2 nedan. 

Tabell 5.2 – Maktdistans, Individualism, Maskulinitet, Osäkerhetsundvikande 
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Med ett t-värde på 0,73 och en signifikans på 46,8 % är det mest avvikande resultatet det 

beträffande osäkerhetsundvikande. Detta värde är avsevärt högre än de uppsatta kriterierna för 

accepterande av Hypotes 2 och förkastas därför.  
 

I tabell 5.3 har den multipla regressionen en förklaringsgrad (Justerat R-kvadrat) på 48,2 %, 

vilket betyder att modellen kan förklara cirka 48,2 % av kulturens påverkan på korruption. 

Detta resultat skiljer sig därför från Chen et al.s (2015) studie som fann att ett högt 

osäkerhetsundvikande ökade korruptionsnivån. Däremot uppnås samma resultat som Sims et 

al. (2011) som inte fann någon signifikans.  

 

                                         

              Tabell 5.3 - Förklaringsgrad 

 

Då den oberoende variabeln osäkerhetsundvikande särskiljer sig markant från övriga 

förklarande variabler är det därför relevant att göra ytterligare en multipel regression, där 

dimensionen osäkerhetsundvikande är exkluderat ur modellen. Anledningen till detta beror på 

att undersöka om regressionens förklaringsgrad (Justerade R-kvadrat) borde vara högre än 

vad som skildrats i den första multipla regressionen. Resultatet av denna regression redovisas 

i tabell 5.4 nedan.  

 

Tabell 5.4 – Maktdistans, Individualism, Maskulinitet (osäkerhetsundvikande exkluderat) 

 

Med hänvisning till både tabell 5.2 och 5.4 accepteras hypoteserna för dimensionerna 

maktdistans och maskulinitet med en signifikansnivå på 95 %. Med ett t-värde på 3,208 och 

signifikans på 0,2 % för maktdistans, samt ett t-värde på 1,996 och signifikans på 4,9 % för 

maskulinitet bekräftas både Hypotes 3 och Hypotes 4 av prövningens resultat. Resultatet 
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styrker alltså Ramdani och Witteloostuijn (2011) och Sanyals (2005) resultat avseende 

maskulinitetens och maktdistansens påverkan på korruptionsbenägenheten.  

 

Justerad R-kvadrat redovisas i tabell 5.5 och uppgår till 48,5 %, vilket enbart är marginellt 

högre och således inte betydelsefullt. Den korrigerade multipla regressionen har därför en 

likartad förklaringsgrad som den ursprungliga.  

 
 

 

 

 

Tabell 5.5 – Förklaringsgrad (osäkerhetsundvikande exkluderat)  

 

Det mest uppseendeväckande resultatet erhålls i dimensionen individualism. Enligt 

regressionsmodellen finns ett samband mellan den oberoende och den beroende variabeln, 

men förhållandet är i kontrast till formuleringen av Hypotes 1 och är därför negativ. 

Individualismen erhåller ett t-värde på -3,951 och har alltså en negativ korrelation, vilket 

resulterar i att en lägre, snarare än en högre, individualism leder till en ökad korruptionsgrad. 

På grund av den negativa korrelationen förkastas Hypotes 1. Detta grundas i argumenten 

ovan, då den uppsatta hypotesen förutsåg ett positivt förklaringssamband och inte ett negativt. 

Resultatet från Hypotes 1 motsäger Chen et al.s (2015) resultat men styrker Sims et al.s. 

(2011). Hade istället Hypotes 1 grundats i Sims et al.s (2011) resultat det vill säga, att låg 

individualism leder till låg korruptionsgrad, skulle hypotesen accepterats. Detta betyder att 

den kulturella dimensionen har relevans för korruptionsgraden, men att studies antagande 

varit felaktigt.  

5.2 Korrigerat aggregerat kulturellt värde 

Då två av hypoteserna förkastats, en på grund av dess irrelevanta förhållande till 

korruptionsgraden och den andra på grund av ett felaktigt antagande, har ett korrigerat 

aggregerat kulturellt värde skapats för länderna. Detta värde grundas på maktdistans, 

maskulinitet och kollektivism (inverterad individualism) och framställs för att undersöka om 

dessa dimensioner med korrekta antaganden kan ge ett samband mellan kultur och korruption. 

En enkel regression utförs därför igen med dessa korrigerade värden som grund.  
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Tabell 5.6 – Korrigerat aggregerat kulturellt värde 

 

Den korrigerade regressionen ger ett t-värde på 8,747 och en signifikans på 0 (se tabell 5.6). 

Detta betyder att om hypoteserna endast utgick från korrekta antaganden avseende de 

kulturella dimensionernas betydelse skulle Hypotes 5 ha accepteras. Den korrigerade 

förklaringsgraden (48,3 %) (se tabell 5.7) är högre än för den ursprungliga (38 %) (se tabell 

5.8), vilket är förutsägbart då dimensionerna nu inte motverkar varandra utan istället följer 

samma mönster. 
 

             

 

 

 

 

Tabell 5.7 – Korrigerad förklaringsgrad 
 

  

           

 

 

Tabell 5.8 – Ursprunglig förklaringsgrad 

 

6. Klusteranalys 

I följande avsnitt ges en redogörelse för möjlig vidare förklaring till resultatdelen då 

tolkningsgraden bedöms som relativt låg. Därtill genomförs en klusteranalys för att på ett 

grafiskt och överskådligt sätt spekulera i förklarande faktorer till de uppvisade resultaten. 
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Då förklaringsgraden i studiens regressionsmodell endast uppgår till cirka 50 % finns 

anledning att spekulera i vilka andra faktorer som kan komma att påverka korruptionsgraden i 

länder. För att göra detta krävs en grafisk översikt av vald data, vilket genom att skapa ett 

spridningsdiagram för de olika dimensionerna blir möjlig. Informationen från 

spridningsmåttet skapar en översiktlig tolkning mellan olika fördelningar i diagrammet och 

möjliggör jämförelser i spridningen. Genom visualiseringen i spridningsdiagrammet kan 

därför urskiljandet i mönster mellan olika variabler uppvisas och om ett starkt samband hittas 

kan ett tydligt mönster skönjas i hur två eller fler variabler samvarierar. Samvariationen 

mellan variablerna visar således att de är nära relaterade till varandra men också att de i viss 

mån också påverkas av andra variabler.  

 

Översiktsbilden som spridningsdiagrammet formar skapar möjligheten att se mönster gällande 

faktorer såsom ekonomiska, geografiska och statsskicksmässiga skillnader mellan länderna. 

Studien avser också att skapa ett spridningsdiagram för ett aggregerat kulturellt värde för de 

accepterade hypoteserna gällande maktdistans och maskulinitet (Hypotes 4 och Hypotes 3) 

samt den inverterade individualismen, det vill säga kollektivism. Osäkerhetsundvikande 

ignoreras helt då denna saknar relevans för studiens uppsatta modell. Däremot väljs 

kollektivism att tas med i beräkning, då individualism antyddes vara relevant men följde en 

negativ korrelation. Genom att vända på skalan ger en tidigare hög individualism därefter en 

låg kollektivism och vice versa. Kollektivism kan därför läggas till i den aggregerade 

modellen och ge en bättre bild av nationell kultur som helhet, då ett högt värde avser påvisa 

en hög korruptionsgrad.  

 

Utgångspunkten för klusteranalysen lägger primärt fokus på i-länder (anglosaxiska, 

germanska och nordiska) då dessa överlag tenderar att ha en låg korruptionsgrad (se Bilaga 

för CPI i Tabell); sekundärt uppmärksammas länder i både Afrika och Arabvärlden som 

uppvisar en generellt hög korruptionsgrad. Det som anses relevant att diskutera i detta avsnitt 

är hur de kulturella dimensionerna förhåller sig till korruptionen och vilka orsakssamband 

som ligger till grund. 

6.1 Maskulinitet 

Den första analysen berör maskulinitet där Hypotes 3 accepterades med en signifikans (p-

värde) på 4,9 % men tangerade gränsen för att förkastas. Ett accepterande av hypotesen bör 
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därför tas med försiktighet, då studien inte tagit residualspridningen i beaktande. Således kan 

trovärdigheten av signifikansen påverkas om det visar sig att antagandet angående 

residualernas normalfördelning är felaktig. Denna skepsis styrks ytterligare vid granskning av 

spridningsdiagrammet för CPI/Maskulinitet (se Bilaga - Figur 1), där spridningen av länder 

med låg korruptionsgrad spänner över hela det maskulina spektrumet. Länder med hög 

korruption är till stor del samlade i ett kluster mellan 35 till 75 poäng inom den maskulina 

dimensionen, vilket gör det problematiskt att dra slutsatser kring. Ett ifrågasättande av 

Hofstedes undersökning kan vara på sin plats då majoriteten av länderna återfinns nära 

spektrumets centrum. Vad som är värt att ifrågasätta är om länder som Grekland (GRE), 

Indonesien (IDO) och Brasilien (BRA) de facto ligger nära varandra beträffande maskulinitet, 

eller om Hofstedes frågeformulär inte varit tillräckligt uttömmande. 

 

Beträffande de nordiska länderna och Nederländerna påträffas emellertid en betydligt lägre 

maskulinitet än hos de anglosaxiska och germanska motsvarigheterna, dock med en liknande 

korruptionsgrad. Detta ger indikationer om att denna dimension eventuellt inte har någon 

betydande påverkan på korruptionsgraden. 

6.2 Maktdistans 

Det tydligaste sambandet bland hypoteserna återfinns inom dimensionen maktdistans. 

Sambandet åskådliggörs tydligt i studiens illustration av data (se Bilaga - Figur 2). Med 

undantag för några länder (Förenade Arabemiraten (ARE), Österrike (AUT), Israel (ISR) och 

Singapore (SIN)) följer länderna regressionslinjen förhållandevis väl. Det kan dock urskiljas 

att maktdistans verkar tillta kraftigare än ökningen i korruptionen. Möjligtvis kan förklaringen 

hittas i variabler som ekonomisk stabilitet och välfärd, vilket visar att ekonomiska faktorer har 

betydande inverkan. De nordiska, germanska och anglosaxiska länderna återfinns i samma 

kluster, vilket skapar spekulation om att ekonomisk välfärd påverkar kultur, snarare än ett 

omvänt beroendeförhållande.  

6.3 Individualism/kollektivism 

Klusteranalysen utgår från en figur som visar den inverterade individualismen (kollektivism) 

såsom förklarades ovan. Liksom maktdistans befinner sig de länder med lägst kollektivism 

och lägst korruptionsgrad under regressionslinjen (se Bilaga - Figur 4). Det kan dock 

uppmärksammas att dessa länder med ovan nämnda karaktärsdrag skiljer sig åt i jämförelse 

med samma länder beträffande klustret för maktdistans. Beträffande klustret för maktdistans 
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håller sig samtliga länder relativt långt under regressionslinjen och följer ett liknande linjärt 

samband. Klustret för kollektivism är däremot mer spretigt och inte lika kongruent i sitt 

beteende.  

 

Detta kan också observeras i en grupp länder med en hög kollektivism men olika grader av 

korruption. Dessa länder följer en i princip vertikal linje med liknande grad av kollektivism 

men väldigt skilda nivåer av korruption. Återigen kan det spekuleras i att den ekonomiska 

effekten har betydelse för den kulturella utvecklingen. Exempelvis kan spekulationer kring att 

länder som Singapore (SIN), Hong Kong (HOK) och Chile (CHL) kommer att röra sig mot en 

mer individualistisk kultur liksom Japan (JPN) och Uruguay (URU).  

6.4 Osäkerhetsundvikande 

Den förkastade hypotesen beträffande osäkerhetsundvikande behöver inte beröras på ett 

utförligt plan, då den inte kan förklara korruption och därför endast bidrar till ren spekulation. 

Det blir dock tydligt varför Hypotes 2 förkastas, då denna kulturella dimension inte påverkar 

korruptionsgraden och således blir betydelselös för vidare tolkning. 

6.5 Korrigerat aggregerat kulturellt värde 

Vid genereringen av det aggregerade kulturella värdet uppmärksammas att majoriteten av 

länderna återsamlas i ett stort kluster med relativt hög korruptionsgrad (se Bilaga - Figur 6). 

De länder som befinner sig under regressionslinjen är överlag de som varit ekonomiskt starka 

under en längre tid, samt snabbväxande tillväxtländer. Utifrån denna observation kan det 

uppmärksammas att den ekonomiska aspekten kanske har större påverkan än den kulturella, 

vilket kommer att resoneras kring djupare i diskussionsavsnittet. 
 

7. Slutsats 

Utifrån studiens aggregerade antaganden angående nationell kultur förkastas Hypotes 5 

angående det aggregerade kulturella värdet och dess samband med länders korruptionsgrad. 

Hypotesprövningen visade dock att de enskilda dimensionerna maktdistans och maskulinitet 

påverkar korruptionsgraden, vilket både Ramdani och Witteloostuijn (2011) och Sanyal 

(2005) påvisar. Dimensionen osäkerhetsundvikande saknade signifikans och förkastades. 

Däremot visade dimensionen individualism signifikans men då antaganden förefallit felaktiga 
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förkastades även denna hypotes. Den inverterade individualismen (kollektivism) skulle 

däremot ha accepterats och har därmed ett positivt samband med korruptionsgraden. Båda 

dessa resultat överensstämmer med Sims et al.s (2011) studie. Då osäkerhetsundvikande 

exkluderats och kollektivism inkluderats uppvisar studien signifikans för det korrigerade 

aggregerade kulturella värdet. 

 

Klusteranalysen ger indikation på att kultur kanske inte är den förklarande faktorn utan 

snarare den beroende faktorn. Analysen visar att länder med ekonomiskt välstånd uppvisar en 

överlag homogen samhörighet och unisont uppträdande. I både Sanyals (2005) och Sims et 

al.s (2011) studier bevisas att ökat ekonomiskt välstånd minskar graden av korruption men de 

spekulerar inte i huruvida ekonomiskt välstånd påverkar kulturen. Resultatet av denna studie 

har påvisat sambandet mellan kultur och korruption som signifikant men den ekonomiska 

aspekten bör inte förringas då den sannolikt har en större påverkan på korruptionsgraden.  

8. Diskussion 

I följande avsnitt diskuteras eventuella framtida kultur- och korruptionsförändringar, 

globaliseringens effekt och avslutningsvis förslag till vidare forskning. 

8.1 Kulturförändring 
I klusteranalysen uppmärksammas ett händelseförlopp där länder och deras utveckling följer 

ett mönster och bildar ett spegelvänt L (se figur 8.1). Bilden illustrerar att länder inte följer 

regressionslinjen när välståndet förändras, utan istället rör sig i lodrätt riktning. Detta 

rörelsemönster skulle indikera på att välståndsförändring påverkar korruptionsgraden och i sin 

tur påverkar kulturen. Då kultur enligt Hofstede är trögrörlig kommer den horisontella 

rörelsen att ta lång tid.  
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 Figur 8.1 - Korruptionsindex och korrigerat aggregerat kulturellt värde 

 

Exempelvis är Singapore (SIN), Hong Kong (HOK) och Japan (JPN) ekonomiskt starka 

länder med låg korruption som möjligtvis förväntas minska sina korrigerade aggregerade 

kulturella värden på medellång sikt. Dessa länder har således påbörjat sin kulturförändring 

enligt den spegelvända L-formationen. Däremot kan det spekulerats i att länder som Italien 

(ITA) och Tjeckien (CZE) istället antas öka sina korrigerade aggregerade kulturella värden 

om dessa länders ekonomier inte stabiliseras och förväntas därför röra sig längre bort från 

origo. Hur de kausala sambanden mellan kultur, korruption och andra faktorer verkar är svåra 

att fastställa utifrån denna studie. Dock verkar det som att ekonomiska faktorer har en säregen 

ställning och spekulationer kring om ekonomiskt tillväxt, frihandel eller ekonomiskt välstånd 

har den största inverkan på länders korruptionsgrad blir därför svåra att uttala sig om.  

8.2 Globaliseringens effekt 

Som studien inledningsvis belyste har globaliseringen bidragit till förändringar och 

möjligheter för länder. Tillsammans med ekonomisk tillväxt har den kulturella aspekten i 

länder en betydande inverkan på länders välståndsutveckling. Välståndsutvecklingen ger en 

indikation till att motverka korruptionsgraden i länder, vilket i sin tur ger potential till 
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förändring av den nationella kulturen. Tongången kring ämnet globalisering genererar dock 

tudelade åsikter där kritiker uppfattar globaliseringen som skadligt för den lokala kulturen och 

riskerar att ersättas av en homogen, ofta västbaserad kultur. Andra hävdar att ökad global 

kommunikation är positivt eftersom det tillåter flödet av kulturella idéer, övertygelser och 

värderingar, vilket kan leda till ökad transparens och förståelse (Leung et al. 2005). I sin tur 

kan denna gemensamma orientering föranleda en minskad grad av korruption och 

globaliseringen kan därför vara en viktig faktor för framväxten av en gemensam kultur och 

således vara ett verktyg mot korruption. 

 

Då globaliseringen och den nuvarande öppna världsmarknaden med accepterande handel 

fortsatt råder tyder detta på vidare förändring inom världsekonomin och därför också 

förändring på korruptionsgraden i länder. I vilket tempo en global förändring sker är dock 

oviss men att spelplanen ständigt förändras är ett faktum. Liksom många studier visar, 

däribland Sanyal (2005) och Sims et al. (2011), är både ekonomiska och kulturella faktorer 

viktiga vid förklaring av korruptionsgraden och sålunda kommer kartan beträffande kultur, 

korruption och ekonomi att ritas om. Utifrån observationerna i klusteranalysen kan spekuleras 

i att ett ökat globalt välstånd sänker korruptionsgraden och skulle över lång tid leda till en mer 

homogen global kultur. Som berördes i inledningen förekommer olika kulturella perspektiv, 

där Hofstede anses inneha ett statiskt betraktelsesätt (se Berry et al. 2002; Schein 1992; Leung 

et al. 2005). Detta innebär att Hofstedes syn på kultur skulle kunna förklara det eventuella 

utvecklingsmönster som uppmärksammas i klusteranalysen, där det verkar som att korruption 

är den variabel som först minskar, varpå kulturen därefter i långsam takt korrigeras. 

8.3 Förslag till vidare forskning 

Då denna studie baseras på Hofstedes verk enligt de argument som presenteras ovan finns 

intresse att undersöka om samma resultat kan uppnås genom att använda GLOBE som 

utgångspunkt för de kulturella dimensionerna. Detta skulle skapa en jämförande studie men 

också en mer djupgående, då GLOBE har fler dimensioner att ta i beaktande. Att dimensionen 

osäkerhetsundvikande i denna studie inte alls förklarar korruptionsgraden skapar ett intresse 

att utifrån GLOBE:s mer empiriska och uttömmande dimensioner undersöka sambandet 

vidare.  

 

Då denna studie endast berört Hofstedes ursprungliga fyra dimensioner finns därför intresse 

att utöka studien till att även innefatta de senast adderade dimensionerna såsom långsiktighet 
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och överseende/återhållsamhet. Adderingen av dessa ytterligare dimensioner skulle kunna 

frambringa en helhetsbild för Hofstedes kulturella dimensioner och dess samband med 

korruption.  

 

Slutligen vore det även intressant att bedriva en identisk undersökning med Hofstedes samt 

Transparency Internationals ursprungliga data från 1981 för att påvisa skillnader mellan olika 

tidsperioder. Att göra en så kallad, longitudinell studie, där studieobjekt följs upp och baseras 

på upprepade mätningar mellan olika tidsperioder skulle ytterligare kunna visa 

utvecklingsmönster och samband mellan olika länder och kluster.  
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10. Bilagor 

10.1 Statistiska definitioner 

Följande statistiska begrepp används för att förklara resultaten av studien: 

 

R-kvadrat (R2) är en så kallad determinationskoefficient vilket är ett mått på 

förklaringsgraden i modellen. Värdet som R-kvadrat symboliserar bestämmer hur sannolikt 

det är att variablerna faktiskt är beroende av varandra och inte av något annat. Värdet är 

beläget mellan 0 och 1 och ju närmare 1 värdet ligger, desto starkare är sambandet. Ett 

resultat närmare 0 innebär svagare samband. (Andersson, Jorner och Ågren 2007) 

 

Justerad R-kvadrat (R2) beskriver förklaringsgraden och används vid multipel regression 

och tar i beaktande hur många oberoende variabler som inkluderas i regressionsmodellen. 

Förklaringsgraden i sin tur beskriver hur väl regressionen förklaras av de i modellen avsedda 

variablerna. Skillnaden mellan R-kvadrat och Justerad R-kvadrat är att det senare nämnda tar 

hänseende till antalet oberoende variabler som ingår i regressionen och således justerar ner 

måttet något. (Andersson, Jorner och Ågren 2007) 

 

Korrelation indikerar hur det linjära sambandet mellan beroende och oberoende variabler 

förefaller. Korrelationen kan uppvisa plus 1 eller -1, där plus 1 indikerar ett perfekt positivt 

samband och -1 indikerar ett perfekt negativt samband. Om värdet visar 0 föreligger 

överhuvudtaget inget samband. Korrelation används för påvisa om sambanden är positiva 

eller negativa och är således ett mått på det linjära sambandets styrka, det vill säga ett mått på 

hur bra beskrivning en rät linje utgör av observationsmaterialet (Andersson, Jorner och Ågren 

2007). 

 

t-värde beskriver om en koefficient är signifikant, det vill säga om den är signifikant skild 

från noll eller inte. Ju längre avstånd t-värdet är från noll, desto mer signifikant är 

koefficienten. 

 

Multi-kollinearitet förekommer när två eller fler oberoende variabler i regressionsmodellen 

är starkt korrelerade med varandra. Multi-kollinearitetsproblem är ett problem som 

uppkommer vid användandet av en multipel regressionsanalys. Detta uppstår då det inte är 

möjligt att hålla isär effekterna av två eller flera oberoende variabler gentemot den beroende 
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variabeln. När det finns en stark koppling mellan de oberoende variablerna skapas ett 

missvisande högt värde beträffande R-kvadrat, dock med minskad signifikans. (Andersson, 

Jorner och Ågren 2007) 

 

Variansinflationsfaktor (VIF) är en mått som används för att kontrollera om multi-

kollinearitet föreligger i modellen. Med hänsyn till tidigare forskning och statistisk kutym bör 

ett gränsvärde på 4-5 användas för att regressionen ska vara valid. Ett värde över denna gräns 

indikerar således att variabeln präglas av multi-kollinearitet. För att uppnå ett rättvist värde 

bör faktorn vara så låg som möjlig, där 1 är det lägsta möjliga värdet.  

 

Statistisk signifikans visar om en variabel är statistiskt säkerställd och om den rör den 

risknivå som undersökningen är villig att acceptera. Är exempelvis p-värdet mindre än 0,05 

(p < .05) anses det signifikant inom ett konfidensintervall på 95 procent av fallen. 

Sannolikheten att vid nästa observation uppnå ett liknande värde som vid tidigare observation 

visas alltså med hjälp av p-värde. Om p-värdet understiger nivån sägs resultatet vara statistiskt 

signifikant. (Bryman och Bell 2005). 

 

Residualen (ε) anger avvikelsen från regressionslinjen och är den sammanlagda effekten av 

övriga faktorer som påverkar den beroende variabeln (Y). (Andersson, Jorner och Ågren 

2007). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2 Figurer 
 

 

Bilaga - Figur 1: Korruptionsindex och Maskulinitet 

 

Bilaga - Figur 2: Korruptionsindex och Maktdistans 
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Bilaga - Figur 3: Korruptionsindex och Individualism 

 

 
Bilaga - Figur 4: Korruptionsindex och Kollektivism 
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Bilaga - Figur 5: Korruptionsindex och Osäkerhetsundvikande 

 

 

 
Bilaga - Figur 6: Korruptionsindex och Korrigerat aggregerat kulturellt värde 
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10.3 Tabell 

 

Land Maktdistans Individualism Maskulinitet 

Osäkerhets- 

undvikande CPI 

Aggregerat 

Kulturellt 

Värde  Kollektivism 

Korrigerat 

Aggregerat 

Kulturellt Värde 

ARE Förenade Arabemiraten 90 25 50 80 30 245 75 215 

ARG Argentina 49 46 56 86 66 237 54 159 

AUL Australien 36 90 61 51 20 238 10 107 

AUT Österrike 11 55 79 70 28 215 45 135 

BAN Bangladesh 80 20 55 60 75 215 80 215 

BEL Belgien 65 75 54 94 24 288 25 144 

BRA Brasilien 69 38 49 76 57 232 62 180 

BUL Bulgarien 70 30 40 85 57 225 70 180 

CAN Kanada 39 80 52 48 19 219 20 111 

CHI Kina 80 20 66 30 64 196 80 226 

CHL Chile 63 23 28 86 27 200 77 168 

COL Colombia 67 13 64 80 63 224 87 218 

COS Costa Rica 35 15 21 86 46 157 85 141 

CRO Kroatien 73 33 40 80 52 226 67 180 

CZE Tjeckien 57 58 57 74 49 246 42 156 

DEN Danmark 18 74 16 23 8 131 26 60 

ECA Ecuador 78 8 63 67 67 216 92 233 

EGY Egypten 70 25 45 80 63 220 75 190 

EST Estland 40 60 30 60 31 190 40 110 

ETH Etiopien 70 20 65 55 67 210 80 215 

FIN Finland 33 63 26 59 21 181 37 96 

FRA Frankrike 68 71 43 86 31 268 29 140 

GBR Storbritannien 35 89 66 35 22 225 11 112 

GER Tyskland 35 67 66 65 21 233 33 134 

GHA Ghana 80 15 40 65 52 200 85 205 

GRE Grekland 60 35 57 100 57 252 65 182 

GUA Guatemala 95 6 37 98 68 236 94 226 

HOK Hong Kong 68 25 57 29 26 179 75 200 

HUN Ungern 46 80 88 82 46 296 20 154 

IDO Indonesien 78 14 46 48 66 186 86 210 

IND Indien 77 48 56 40 62 221 52 185 

IRA Iran 58 41 43 59 73 201 59 160 

IRE Irland 28 70 68 35 26 201 30 126 

IRQ Irak 95 30 70 85 84 280 70 235 

ISR Israel 13 54 47 81 40 195 46 106 

ITA Italien 50 76 70 75 57 271 24 144 

JAM Jamaica 45 39 68 13 62 165 61 174 

JPN Japan 54 46 95 92 24 287 54 203 

KEN Kenya 70 25 60 50 75 205 75 205 

KOR Sydkorea 60 18 39 85 45 202 82 181 

KWT Kuwait 90 25 40 80 56 235 75 205 

LAT Lettland 44 70 9 63 45 186 30 83 

LBN Libanon 75 40 65 50 73 230 60 200 
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LBY Libyen 80 38 52 68 82 238 62 194 

LIT Litauen 42 60 19 65 42 186 40 101 

LUX Luxemburg 40 60 50 70 18 220 40 130 

MAL Malaysia 100 26 50 36 48 212 74 224 

MEX Mexiko 81 30 69 82 65 262 70 220 

MLT Malta 56 59 47 96 70 258 41 144 

MOR Marocko 70 46 53 68 61 237 54 177 

NET Nederländerna 38 80 14 53 17 185 20 72 

NGA Nigeria 80 30 60 55 73 225 70 210 

NOR Norge 31 69 8 50 14 158 31 70 

NZL Nya Zealand 22 79 58 49 9 208 21 101 

PAK Pakistan 55 14 50 70 71 189 86 191 

PAN Panama 95 11 44 86 63 236 89 228 

PER Peru 64 16 42 87 62 209 84 190 

PHI Filippinerna 94 32 64 44 62 234 68 226 

POL Polen 68 60 64 93 39 285 40 172 

POR Portugal 63 27 31 99 37 220 73 167 

ROM Rumänien 90 30 42 90 57 252 70 202 

RUS Ryssland 93 39 36 95 73 263 61 190 

SAL El Salvador 66 19 40 94 61 219 81 187 

SAU Saudiarabien 95 25 60 80 51 260 75 230 

SAW Sydafrika (Vita) 49 65 83 49 56 246 35 167 

SER Serbien 86 25 43 92 59 246 75 204 

SIN Singapore 74 20 48 8 16 150 80 202 

SLE Sierra Leone 70 20 40 50 69 180 80 190 

SLK Slovakien 100 52 100 51 50 303 48 248 

SLV Slovenien 71 27 19 88 42 205 73 163 

SPA Spanien 57 51 42 86 40 236 49 148 

SUR Surinam 85 47 37 92 64 261 53 175 

SWE Sverige 31 71 5 29 13 136 29 65 

SWI Schweiz 34 68 70 58 14 230 32 136 

TAI Taiwan 58 17 45 69 39 189 83 186 

THA Thailand 64 20 34 64 62 182 80 178 

TRI Trinidad och Tobago 47 16 58 55 62 176 84 189 

TUR Turkiet 66 37 45 85 55 233 63 174 

TZA Tanzania 70 25 40 50 69 185 75 185 

URU Uruguay 61 36 38 98 27 233 64 163 

USA USA 40 91 62 46 26 239 9 111 

VEN Venezuela 81 12 73 76 81 242 88 242 

VIE Vietnam 70 20 40 30 69 160 80 190 

ZMB Zambia 60 35 40 50 62 185 65 165 

 


