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SAMMANFATTNING

Sättet på vilket individer interagerar på marknader det vill säga hur utbyte går till möjliggör  

för typ av ekonomisk utveckling. Hög förtroendegrad mellan människor underlättar för 

samarbete och beror dels på hur människor upplever den samhälleliga kontexten. Kontexten 

består av institutioner, varför denna uppsats undersöker hur förtroendegrad och typer av 

policys i form av hur staten och marknaden organiseras samverkar med ekonomisk 

utveckling.

Österrikisk ekonomisk teori beskriver hur värderingar ligger till grund för vilka typer av 

institutioner som formas i ett samhälle. Olika typer av samhällsorganisering, som öppna fria 

marknader, eller reglerade och stängda, får effekt för hur människor upplever sin omgivning 

och handlar därefter. Fritt samarbete gör människor benägna att bete sig på ett 

relationsmässigt bra sätt vilket skapar förtroende, då relationsnätverk blir centralt för individer 

på marknader. Utan fri handel hindras förtroende att spridas då detta representerar värderingar 

om att alla inte är fria att välja, att det inte är relationsmässigt bra beteende som ligger till  

grund för handlingar på marknaden, eller att förtroende inte finns för vissa typer av 

människor. Detta ger normer om relationsmässigt dåligt beteende som korruption och 

räntesökande vilket inte är förenligt med ekonomisk utveckling. 

Genom att använda sekundärdata konstrueras en empirisk analys där möjliga faktorer som 

påverkar olika länders HDI-index undersöks. Variabler som inkluderas är förtroende, 

korruption, statliga utgifter, statliga bidrag och transfereringar, statliga företag och 

investeringar, rättssäkerhet och stabil äganderätt, stabilt penningvärde, frihet att handla 

internationellt samt reglering av marknad. Det empiriska resultatet visar i enhet med tidigare  

forskning att förtroende har en signifikant effekt på ekonomisk utveckling där länder som 

samtidigt har högt förtroendeklimat, fria marknader och stora statliga välfärdssystem tycks 

vara ekonomiskt utvecklade. Detta resultat tyder på att förtroendeklimat kommer utifrån 

individers upplevda möjligheter till att uppnå egna individuella syften.  

Nyckelord: Ekonomisk utveckling, förtroende, ekonomisk frihet, eget ansvar, samarbete, 

statlig styrning, korruption
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1. INTRODUKTION

1.1 Bakgrund till studien

De senaste åren har samhällsvetare fokuserat på att identifiera och mäta inverkan av 

ekonomiska, politiska, rättsliga och kulturella faktorer som svar på varför det existerar 

olikheter i ekonomisk tillväxt och utveckling av länder (Gwarney, Lawson och Hall, 2014).

Intresse har ökat för att försöka se ekonomi i ett större socioekonomiskt perspektiv. Med 

kvantitativ forskning som visar på samband mellan ekonomiska framsteg och hög grad av 

förtroende och jämställdhet, och låg våldsbenägenhet och korruption blir socialt sammanhang 

och dess sociala kapital bakgrund till hur människor agerar på marknader som i sin tur får 

effekt för ekonomisk utveckling och effektivitet (Knack och Zak, 2003). 

Att identifiera vad som driver förtroende och vad för typ av institutioner och policys i 

samhällen som korrelerar med hög förtroendegrad kan därför bli intressant för att försöka 

förklara ekonomisk utveckling för att kunna förbättra länders levnadsstandarder.

Att se ekonomi i ett större samhälleligt sammanhang betonar mer än att bara undersöka 

summan av länders förädlingsvärden likt det ofta använda ekonomiska måttet BNP och dess 

tillväxttakt. BNP-måttet säger ingenting om hur dessa förädlingsvärden fördelas mellan 

människor. Det mänskliga utvecklingsindexet HDI (Human Development Index) är ett 

bredare mått på ekonomisk utveckling vilket innehåller BNP men även mäter spridningen på 

människors möjligheter och färdigheter. HDI-indexet innehåller parametrarna ett långt och 

hälsosamt liv, tillgång till kunskap, samt anständig levnadsstandard inom länder (UN 

Development Programme, 2014).

Hur väl ekonomisk utveckling tillgodogör för individers möjligheter och färdigheter beror 

dels på hur individers rättigheter definieras. Möjligheter för jämställd utveckling spelar också 

roll. Strukturell ojämlikhet blir ett hinder för mänsklig utveckling. Då hög förtroendegrad och 

jämställdhet visat sig korrelera (Berggren och Trägårdh, 2012), ger det indikationer på att 

förtroendegrad i ett samhälle beror på hur väl individer upplever att deras individuella 

rättigheter respekteras.
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1.2 Syfte

Den här uppsatsen syftar till att undersöka om det finns ett samband mellan förtroendegrad 

bland människor, typ av institutionell kontext i form av policys i hur marknad och stat 

organiseras, och ekonomisk utvecklingsgrad i olika länder. Österrikisk ekonomisk teori 

används för att beskriva hur ekonomiska beslut tas i kulturella och institutionella kontexter 

mer eller mindre fördelaktiga för utveckling, tillsammans med teori som beskriver hur 

relationsmässiga klimat påverkar människor som tar ekonomiska beslut. 

Syftet att undersöka dessa samband görs i enhet med att tidigare forskning inom ämnena 

förtroende och ekonomisk utveckling gör kopplingar av hög förtroendegrad till välfungerande 

institutioner och hög ekonomisk utveckling men där analyser inte vidare gett svar på hur 

dessa processer hänger ihop (Beugelsdijk, 2006). Österrikisk ekonomisk teori möjliggör ett 

processperspektiv av förtroendegrad, institutioner och ekonomisk utveckling där dessa kan 

vävas samman, men som på grund av att den kombinerar ekonomiska, sociala och 

institutionella fenomen inte är alltför vedertaget. Detta gör att syftet att undersöka dessa 

samband enligt Österrikisk ekonomisk teori är målet med denna uppsats.

1.3 Frågeställning

Har grad av förtroende för medmänniskor som del av institutionell kontext påverkan på 

länders möjlighet till ekonomisk utveckling? 

1.4 Metod

En ekonometrisk regressionsanalys i form av en tvärsnittsstudie konstrueras för att empiriskt 

undersöka möjliga faktorer som påverkar olika länders HDI-index mätt år 2013. Sekundärdata 

används från organisationer och institut som UN Development Programme, World Values 

Surveys Association, Europakommisionen, Fraser Institute samt Transparancy International. 

Oberoende variabler som inkluderas är förtroende, korruption, statliga utgifter, statliga bidrag 

och transfereringar, statliga företag och investeringar, rättssäkerhet och stabil äganderätt,  

stabilt penningvärde, frihet att handla internationellt samt reglering av marknad. 
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1.5 Avgränsning

Regressionsanalysen i denna studie kommer begränsas till att innehålla de 82 länder som har 

data för variabeln förtroende från någon av World Values Surveys tre senaste undersökningar 

från 1999-2004, 2005-2009, 2010-2014, eller Europakommisionens data från Eurobarometern 

2004, där senast uppdaterad data använts om ett land förekommit i flera av dessa 

undersökningar. Om mindre utvecklade länder är uteslutna från regressionen på grund av 

databrist gör det att ett annat resultat än det som presenteras i denna undersökning hade 

kunnat fås om dessa länder varit inkluderade. 

Problematiken i att försöka konstruera en generell utvecklingsmodell som gäller över alla 

olika kulturella historiskt präglade kontexter ligger i att specifika historiska händelser och 

policys vuxit fram och därmed präglat samhällen. Marknader i länder är allokerade på ett visst  

sätt vid en viss tidpunkt som resultat av detta. En generell matematisk modell har svårt att  

förklara kulturella historiska sammanhang och därmed varför HDI-indexet i ett visst land ser 

ut som det gör. 

I uppsatsen antas att hög förtroendegrad i ett samhälle möjliggörs genom en social, rättslig 

och institutionell kontext där individer har chans att på ett fördelaktigt upplevt sätt uppnå vad 

de anser vara sina individuella syften. Detta antas vidare vara det individer föredrar att göra 

då frihet och välstånd är universella drivkrafter (Berggren och Trägårdh, 2012).

1.6 Disposition

Avsnittet Definitioner innehåller förklaringar till termer som förekommer i uppsatsen. 

Tidigare studier presenterar relaterad forskning inom ämnena ekonomisk utveckling samt 

förtroende mellan människor som del av institutionell kontext, relevanta för frågeställningen. 

Avsnittet Teoretisk diskussion syftar till att lägga grunden för valda koefficienter i 

regressionsanalysen genom att förklara vad som bidrar till ekonomisk utveckling och hur den 

kan bero på relationsmässigt och institutionellt klimat. Det första stycket i teoridelen 

Österrikisk ekonomi; moral som grund för uppkomst av normer för samarbete kommer att ge 

en bakgrund till hur marknader i samhällen utvecklas evolutionärt på grund av interagerande 

individer. Syftet är att försöka förklara hur informella och formella institutioner styr 

samhällen och ligger till grund för olika typer av ekonomisk utveckling.
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I delen Empirisk analys presenteras regressionsmodellen där valda variabler förklaras. 

Avsnittet Slutsats kommer innehålla en avslutande slutsats där teori och analys utvärderas 

tillsammans med en sammanfattning av svaret på uppsatsens frågeställning. Referenser  

innehåller uppsatsens källor vilka är uppdelade i tryckta, elektroniska samt statistiska källor.  

Relevanta tabeller och figurer som refereras till i uppsatsen finns att hitta i delen Appendix.
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2. DEFINITIONER

Viktiga begrepp som används i uppsatsen definieras i detta avsnitt för att försöka få en mer 

flytande presentation i resterande delar.

Institutioner 

När mönster av beteende och ideologi är relativt autonoma i ett samhälle kallas dessa mönster 

institutioner, vilka får effekt för individers tankar och känslor (Björklund och Hannerz, 1983). 

Länder med olika institutioner ger olika samhällslösningar där ekonomisk koordination ser ut 

på olika sätt i form av kombinationer av stat och marknad.

Medkänsla

Sugden (2005) beskriver medkänsla som förmågan att sätta sig in i andra människors 

situation. Medkänsla gör att sammanfallande känslor, moral, kan uppstå hos individer.

Förtroende

Förtroende definieras enligt World Values Survey (2014) av frågan ”Generellt sett tycker du 

att de flesta människor går att lita på eller behöver du vara väldigt försiktig?” där svaret att de 

flesta människor går att lita på tolkas som att förtroende finns för medmänniskor som sträcker 

sig längre än till familj och vänner vilket innefattar främlingar samt samhällets institutioner  

som rättssystem och staten (Berggren och Trägårdh, 2012). Teorier om socialt kapital 

definierar socialt kapital som generellt förtroende, som går att skilja från partikulärt  

förtroende som endast sträcker sig till förtroende för människor du känner eller vet något om 

(Berggren och Jordahl, 2006). I denna uppsats används därför World Values Surveys data för 

att mäta grad av generellt förtroende.

Lokal kunskap

Lokal kunskap bygger på djupgående kunskap om varandra som aktörer på marknaden vilket 

kommer från rykten och spekulationer och erfarenheter om hur aktörer sköter sina 

samarbeten. Kreditvärdighet som baseras på lokal kunskap möjliggör för effektivare 

investeringar. Kunskap om lokala marknadsförutsättningar som vilka produkter som säljer 

eller ej kan vara anledningen till varför privata och inte statligt ägda rörelser når större 

effektivitet (Chamlee-Wright, 1997).
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Spridd kunskap

Spridd kunskap syftar till att varje individ i samhällen bara kan inneha en liten del av den 

totala kunskap som finns spridd i samhället vilket gör att varje individ är okunnig om de flesta 

fakta samhället bygger på. Civilisation bygger på mer kunskap än vad någon enskild kan 

inneha där möjligheten att dra nytta av andra människors kunskaper möjliggör för individer 

att uppnå mer än sina fysiska primära syften (Hayek, 1982). Hayek beskriver hur ett centralt 

planerat samhälle inte kan vara effektivt då det bygger på en tanke om att all kunskap i 

samhället kan vara känd för någon och att det går att konstruera en social ordning enligt detta.  

Ekonomisk frihet

Gwartney, Lawson och Hall (2014) definierar ekonomisk frihet som personligt val, frivilligt 

utbyte koordinerat av marknader, frihet att inträda och konkurrera på marknader, samt skydd 

av personer och deras egendom från angrepp av andra. Ekonomisk frihet är närvarande när 

individer är tillåtna att välja för sig själva och ägna sig åt frivilligt utbyte så länge de inte  

skadar andra personer eller deras egendom. Individer har rätt att äga sin egen tid, talang och 

resurser, men de har inte rätt att ta saker från andra eller kräva att andra förser dem med saker. 

Användande av våld, stöld eller bedrägeri är inte godtagbart i ett ekonomiskt fritt samhälle 

men för övrigt är individer fria att välja, utbyta, konkurrera och samarbeta med andra enligt 

vad de anser passande (Gwartney, Lawson och Hall, 2014).  

Väldefinierad och stabil äganderätt

Säkerhet av rätt till det individer äger vilken är skyddad av lagen på personers lika villkor är 

det som ligger till grund för både ekonomisk frihet och en effektivt fungerande marknad 

(Gwartney, Lawson och Hall, 2014). Frihet till utbyte är meningslöst om inte individer har 

säker rätt till egendom vilket inkluderar förtjänst av arbete. Om inte individer och företag har  

förtroende för att kontrakt upprätthålls eller förtroende för att förtjänst för produktiva 

ansträngningar är skyddad förloras drivkraft för att engagera sig i produktiva handlingar. På 

grund av detta blir väldefinierad och stabil äganderätt specifikt viktigt för effektiv allokering 

av resurser. Om inte länder har detta så får de svårt att nå välstånd oavsett policys vad gäller 

andra områden (Gwartney, Lawson och Hall, 2014). 
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3. TIDIGARE STUDIER

Sjoerd Beugelsdijk (2006) konstaterar ett ökat intresse för rollen kultur och kulturella 

skillnader spelar för ekonomisk tillväxt. Beugelsdijk undersöker förhållandet mellan 

förtroende och tillväxt och konstaterar att de flesta empiriska undersökningar som innehåller 

variabeln förtroende använder World Values Surveys fråga ”Generellt sett tycker du att de 

flesta människor går att lita på eller behöver du vara väldigt försiktig?” där andel som svarar 

att de flesta människor går att lita på används för att mäta grad av förtroende. De tidigare 

studier Beugelsdijk refererar till visar empiriskt att förtroende påverkar tillväxt positivt.  

Logiken i dessa undersökningar har enligt Beugelsdijk legat i att förtroende reducerar 

transaktionskostnader vilket verkar fördelaktigt för tillväxt. Beugelsdijk hänvisar dock till  

kritik som riktats mot dessa undersökningar där det hävdas att det saknas välutvecklad 

teoretisk grund för uppkomst av förtroende och hur det hänger ihop med ekonomiska 

modeller. I sin egna empiriska analys kommer Beugelsdijk fram till att WVS-frågan starkt 

korrelerar med välfungerande institutioner som ett effektivt lagsystem, låg korruption samt 

rättssäkerhet. Vad Beugelsdijk också kommer fram till är att det krävs länder med låg 

ekonomisk tillväxt med dåligt fungerande institutioner för att få ett signifikant samband 

mellan förtroendevariabeln och ekonomisk tillväxt. Beugelsdijk beskriver att för vidare 

intressant forskning inom ämnena förtroende och ekonomisk utveckling kan förtroendegrad 

och kopplingen till välfungerande institutioner vara nyckel till ny kunskap där ett 

processperspektiv som gör att förtroendegrad, institutioner och ekonomisk utveckling kan 

vävas samman vore fördelaktigt. 

Berggren och Jordahl (2006) redogör för två inriktningar av förklaringar till uppkomst av 

generellt förtroende. Den ena riktar sig mot att förklara förtroende genom rollen kultur och 

socialt interagerande definierat som medlemskap i frivilligorganisationer spelar. Berggren och 

Jordahl ansluter sig till den andra inriktningen som istället fokuserar på rollen institutionella 

faktorer och policys har i uppkomsten av förtroende. Att förklara förtroende genom 

ekonomiska institutioner och policys är något Berggren och Jodahl anser vara ett 

tillkortakommande i analyser av förtroende, med undantag för att studier har gjorts av 

rättssäkerhetens viktiga roll. Olikt tidigare studier av förtroende undersöker de därför hur 

generaliserat förtroende beror på typ av ekonomiska institutioner. De använder variabler 
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från Fraser Institute som storlek på staten, rättssäkerhet och stabil äganderätt, stabilt 

penningvärde, frihet att handla internationellt samt reglering av marknad. De konstaterar att 

ekonomiskt fria institutioner korrelerar med WVS variabeln förtroende, och beskriver hur ett 

opartiskt lagsystem möjliggör för förtroende vilket påverkar ekonomiskt utbyte positivt. Vad 

Berggren och Jordahl anser som ett tillkortakommande av deras egna studie är den oklara 

kausaliteten av övriga ekonomiska frihetsmått korrelerat med förtroendegrad. Att de 

själva inte tar upp är vad för typ av värderingar som dessa institutioner representerar som gör 

att förtroendegraden är hög, gör sökande efter vidare forskning relevant. Forskning som 

beskriver hur förtroende beror på de värderingar som dessa institutioner står för. Detta i enhet 

med hur Österrikisk ekonomisk teori beskriver hur värderingar ligger till grund för 

institutioner som ger ett visst förtroendeklimat. 

Med utgångspunkt i att nordiska länder tenderar att hamna i toppen i internationella 

jämförelser av utveckling i form av konkurrenskraftighet, levnadsstandard och jämställdhet,  

redogör Henrik Berggren och Lars Trägårdh (2012) för hur kombinationen av extrem 

individualism och en stark stat skapat en grund för effektiva nordiska marknadsekonomier.

En ekonomisk politik som tillgodoser både behovet av personligt oberoende samt behovet av 

gemenskap och trygghet är enligt Berggren och Trägårdh det som gjort Norden framgångsrikt. 

I Norden har vad som ansetts den individuella frihetens företräde institutionaliserats där staten 

är del av den friheten genom exempelvis fri utbildning, dagis, och vård till äldre. Den centrala 

enheten på marknaden är individen och policys ska verka för att maximera individuell 

autonomi och social rörlighet. 

Den underliggande moraliska logiken till de nordiska välfärdsstaterna ligger i att förtroende 

definierat som att människor litar på andra människor och då även främlingar samt har 

förtroende för samhällets institutioner är en förutsättning för ett individualistiskt samhälle. För 

att uppnå sina mål bortom familjens sfär krävs det att individer samarbetar på ett 

förtroendefullt sätt med en bred massa där förtroende skapas för att framgångsrikt samarbete 

kan ske med de flesta. Människor känner sig motiverade av självständighet, jämställdhet och 

individualism att förverkliga sina öden. En produktiv grund för en effektiv marknadsekonomi 

skapas där individer är positiva till nytänkande, vill uppnå ekonomisk effektivitet samt ett väl  

planlagt beslutsfattande (Berggren och Trägårdh, 2012). 
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Berggren och Trägårdh hänvisar till bland annat World Values Survey och Europabarometerns 

undersökningar som visar att det är de mest moderna och individualistiska länderna som har 

högst förtroende för medmänniskor som sträcker sig längre än till bara familj och vänner. 

Förtroende för institutioner och hur väl lagar följs har enligt Berggren och Trägårdh att göra 

med de värderingar som de formella lagarna representerar. Staten i norden som institution 

verkar för individuell autonomi vilket är värderingar individer anser legitima och vill sträva 

efter som grundar sig i en allmän negativ syn på ojämlik makt mellan individer och därmed 

specifikt hierarkiska institutioner. Om ekonomiska och sociala skillnader blir för stora på 

grund av strukturella hinder får inte individers autonomi plats att frodas vilket gör att politiska 

spänningar ökar medan socialt förtroende för medmänniskor och institutioner som staten 

troligtvis minskar (Berggren och Trägårdh, 2012).  

Enligt Österrikisk ekonomisk teori exemplifierar Emily Chamlee-Wright (1997) med Ghanas 

politiska historia hur ett samhälles låga förtroendeklimat är del av en kulturell kontext och hur  

lågt förtroendeklimat bidragit till problem för Ghanas ekonomiska utveckling. Under 1960-

talet associerade befolkning i Ghana kapitalistproduktion, både inhemska och utländska 

privata ägare, med kolonialism och därmed förtryck. Försök gjordes därför till ekonomisk 

utveckling via socialistisk marknadsordning. Medan en fri marknadsprocess är 

självreglerande och självkoordinerande är statlig reglering av marknader beroende av 

medveten kontroll. När centraliserad utvecklingsplanering ersätter privat planering från 

marknadsdeltagare växer en stor byråkratisk ordning fram. Vad Chamlee-Wright beskriver 

sker är att en maktelit får makten istället för kolonialister vilket representerar samma typ av  

förhållningssätt till rättvisa och förtroende för medmänniskor vilket är ett lågt 

förtroendeklimat där rättvisa inte betyder att individer ska ha eget ansvar över sina handlingar.  

Finns tanke om att socialistisk styrning kan fungera och är legitimt så kommer troligtvis 

korruption och ojämlikhet som naturlig effekt av denna samhällsstyrning vilket också var 

fallet i Ghana. Medveten kontroll representerar att vissa har makt att bestämma över och anses 

mer värda att bestämma än andra. Chamlee-Wright beskriver vidare hur räntesökande 

beteende var ett faktum på den privata marknaden i Ghana med låg förtroendegrad för 

medmänniskor och institutioner som effekt av statligt korrupta marknader där normen i 

samhället blir att räntesöka. Chamlee-Wright tar även upp att i ett socialistiskt samhälle leder  
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inte minskad korruption nödvändigtvis till ekonomisk utveckling. Korruption kan vara just det 

som driver ekonomin i en högt byråkratiskt omgivning.

Indra de Soysa och Krishna Chaitanya Vadlamannati (2014) har genom att använda sig av 

Fraser Institutes ekonomiska frihetsmått gjort en empirisk undersökning samt beskrivit teori 

kring länders grad av ekonomisk frihet och individers förtroende för staten. Genom att 

undersöka samband mellan ekonomisk frihet i form av fria marknader och civil fred har de 

kommit fram till att ekonomisk frihet signifikant reducerar konflikter i samhällen. Enligt De 

Soysa och Chaitanya Vadlamannati ändrar ekonomisk frihet social dynamik på ett sätt som 

förespråkar respekt för individers rättigheter och etnisk fred mellan skilda religiösa och 

språkliga grupper inom länder. När ekonomin styrs av staten eller liknande maktelit tenderar 

grupper inom samhällen tävla mot varandra för makt och den begränsade välfärd som 

levereras i stängda ekonomiska klimat. Detta kan göra att grupper motsätter sig varandra där 

vissa grupper får fördelar på andras bekostnad vilket skapar samhälleliga spänningar. Med 

ekonomisk frihet å andra sidan får människor istället fördelar när de producerar varor och 

tjänster andra människor vill ha i form av ömsesidigt fördelaktigt utbyte. Människor från olika 

grupper med liknande intressen har möjlighet att bli kunder, anställda, arbetsgivare, 

leverantörer eller liknande till varandra (Indra de Soysa och Krishna Chaitanya Vadlamannati,  

2014).

För att sammanfatta tidigare studier drar jag slutsatsen att institutionell ekonomisk frihet  

representerar respekt för individuella rättigheter. En sådan fri kontext som visar på hög 

förtroendegrad gör att fokus har möjlighet att riktas på en kreativ effektiv ekonomisk 

produktion. En kulturell ekonomiskt reglerad kontext innebär istället att förtroendegraden för 

medmänniskor och institutioner generellt är låg med sociala spänningar, räntesökande 

beteenden och korruption som resultat vilket verkar negativt för ekonomisk utveckling. 

Omfattande statliga välfärdssystem behöver dock inte vara problematiskt i det fall 

konsensussökande lösningar är grunden till politiska beslut då det kan göra att individer 

identifierar staten som en trygghet som verkar för människors fria möjligheter i samhället.
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4. TEORETISK DISKUSSION

Enligt Österrikisk ekonomisk teori är socialt kapital avgörande för ekonomisk utveckling. 

Socialt kapital existerar i relationer mellan individer och existerar genom informella och 

formella institutioner, abstrakta och nedskrivna beteenderegler, där förtroende är en produkt 

av en viss typ av institutioner (Hayek, 1982). Österrikisk ekonomisk teori utgår från 

individers attityder, beteenden och uppfattningar som förklaring till sociala och ekonomiska 

system. Ekonomisk utveckling beror på individers agerande. Genom Österrikiska ekonomiska 

teorier kan Berggren och Trägårdhs (2012) förståelse för förtroende som tron på att individer 

och samhällets policys verkar för respekt av rättigheter sättas i ett institutionellt och 

ekonomiskt sammanhang för att undersöka hur ekonomisk utveckling nås.

4.1 Österrikisk ekonomi; moral som grund för uppkomst av 

normer för samarbete

Genom att tolka Hayeks samlingsvolym (1982) kan slutsatser dras om att grunden till 

fördelaktigt upplevd samhällsutveckling och ekonomisk effektivitet ligger i mellanmänskligt  

relationsmässiga öppna samhällen vilka bygger på förtroende för medmänniskor. Förtroendet 

behövs för att individer frivilligt och fördelaktigt ska kunna ta del av, utnyttja och engagera 

sig i handel och utveckling, en öppenhet för att sprida olika människors kunskaper. 

Genom interaktion och handel sprids kunskap där mänskligt lärande kan ske i form av 

samhällelig utveckling. Chans till kunskapstillväxt genom utbyte handlar i grund och botten 

om inställning till och öppenhet för andra människor i och med att det är individer som verkar 

på marknader. Relationer och dess strukturella mönster måste därför tas i beaktning i 

ekonomisk analys (Hayek, 1982). 

Sugdens (2005) analys av Adam Smiths (1759) medkänslobegrepp ger förståelse för hur 

interagerande individer samverkar på marknader genom förklaring av uppkomst av moral och 

normer. Moralen beskrivs som en komplex ordning av människors sammanfallande 

känslomässiga tillstånd. Individers inbyggda förmåga till medkänsla, att individer kan känna 

det andra känner, samt att individer tenderar att uppskatta upplevda sammanfallande känslor 

med andra individer, som i att vara överens, gör att normer bildas i form av vad individer 
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anser vara anständigt beteende där människor kan förenas och reagera kring beteenden på 

samma sätt.

I strävan efter andra människors godkännande styrs beteenden mot vad andra människor 

uppfattar som anständigt. Medvetet eller omedvetet tenderar människans känslor att styras 

mot handlingar i enhet med normer om anständigt beteende. Denna process implikerar en 

tendens för människor som lever tillsammans i ett samhälle att utveckla liknande 

känslomässig respons för liknande händelser. 

Om värde skapas för människor genom sammanfallande känslor blir delad kunskap, attityder, 

tro och känslor en värdefull tillgång för interagerande individer. Relationer blir även viktiga 

för individers välmående i den mening att subjektiva mål ses i ett relationsmässigt 

sammanhang där ens egna mål tenderar att gå i enlighet med normer i och med att detta kan 

bidra till att personers upplevelse av självvärde upprätthålls (Sugden, 2005). 

Samhällsordningen Hayek (1982) presenterar beskrivs som en spontan ordning där informella 

institutioner i form av normer av abstrakta beteenderegler växer fram vilka främjar social  

samexistens och möjliggör för samarbete. Dessa normer ligger till grund för formella 

institutioner som istället innehåller nedskrivna regler som lagar och kontrakt. 

För att planera och utföra handlingar behöver människan ta hänsyn till andra människors 

beteende. De abstrakta reglerna hjälper oss att handskas med vår okunnighet om andras 

beteende genom att reglerna skapar förväntningar om hur andra människor beter sig. Hayek 

nämner David Humes tre fundamentala naturlagar stabilt ägande, överföring genom 

medgivande samt uppfyllande av löften som måste respekteras och ligga till grund för de 

abstrakta beteenderegler för att upprätthålla en fördelaktigt upplevd samhällsordning. 

Hayeks (1982) spontana marknadsordning möjliggör för människors olika kunskaper och 

syften att sammanfalla och utvecklas genom utbyte där individer agerar inom regler för lagar 

om egendom och kontrakt. Att marknaden inte styrs eller har ett syfte i sig är det som 

möjliggör för individuell frihet. För att individer ska kunna uppnå sina syften, att välja och 

utnyttja resurser, därmed att marknadsprocessen fungerar krävs samarbete människor mellan. 

Att upprätthålla relationer blir ett medel för att uppnå individuella syften, för att  

marknadsprocesser ska fungera krävs mellanmänsklig ömsesidighet. 
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Pelligra (2005) beskriver enligt Adam Smiths teori hur människor har möjlighet att utvärdera 

sig själva utifrån hur de uppfattas av andra vilket ger förståelse för hur ett förtroendefullt 

beteende möjliggörs och utvecklas spontant genom mellanmänskliga relationer. Genom 

spelteori visar Pelligra på att ett förtroendefullt beteende hos en part ger förväntningar om 

förtroendevärdighet hos den andra vilket gör att förväntningarna om beteendet infrias. 

Drivkraft bakom det förtroendefulla beteendet ligger i människans önskan i att vara 

accepterad och omtyckt av andra.

Förväntningar om beteenden styr hur individer beter sig. Det förtroende som Pelligra 

beskriver gör att de beteenderegler Hayek anser betydelsefulla har chans att respekteras vilket 

får effekt att individer håller kontrakt och förväntar sig att andra gör det, kan förvänta sig 

stabil äganderätt och väljer att respektera den, samt utbyter varor och tjänster baserat på 

frivillighet. På samma sätt kan tänkas att kulturella kontexter utformas där dessa 

beteenderegler inte respekteras där heller inte förväntningar finns om att så ska vara fallet.  

Detta med konsekvenser att kontrakt inte respekteras där odefinierad äganderätt och 

begränsad frihet förväntas.

På grund av graden av förtroende för medmänniskor skapas ett visst sorts relationsmässigt 

klimat i en viss kultur som får effekt på sättet individerna inom det tänker kring och värderar 

rättvisa och ägande, vilka är informella institutioner betydelsefulla för marknadsprocesser. 

Den specifika betydelse och mening som ges i en viss kultur till samhälleliga fenomen som 

förtroende för och agerande i lagsystemet, respekt för privat egendom, samt statens roll, 

formar hur individer tänker och agerar i politiska och ekonomiska situationer. Ekonomisk och 

samhällelig utveckling är en kulturell process där kulturer stödjer olika institutioner i olika 

omfattning där framgången av vissa policys eller institutioner beror på kulturens stöd (Lavoie 

och Chamlee-Wright, 2000). 

4.2 Förtroende del av en värdeskapande marknad 

Hayek (1982) beskriver konkurrens som en evolutionär upptäcktsprocess där människor 

erhåller och sprider kunskap vilket möjliggör för upptäckt av ny bättre marknadsallokering. 

Vetskapen om att det inte någonsin kommer finnas en samling givna fakta att i sin helhet ta i  

beaktning när beslut tas gör processen av marknadsallokering enligt principen om fri 
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konkurrens viktig där allokering styrs mot vad konsumenter anser betydelsefullt. Att 

säkerhetställa processen för hur samhällen optimalt möjliggör för kunskap, färdigheter, och 

möjligheter att generera vidare kunskap vilken är spridd mellan människor och inte 

koncentrerad hos någon blir målet. Under fördelaktiga former där samarbete sker i ett 

förtroendefullt klimat enligt respekt av beteenderegler leder en sådan marknadsprocess till att  

kunskap och färdigheter används på ett sätt där utbyte sker så att parter är nöjda med vad de 

får för vad de ger. Om konkurrens tillåts vara en fri process enligt de abstrakta 

beteendereglerna leder det till rättvist varande för individer på marknaden. Människor tillåts  

och förväntas vara kreativa och tvingas och förväntas ta eget ansvar över handlingar.

4.3 Utveckling på ett experimentellt sätt

Över tiden har olika sätt att allokera resurser chans att utvecklas på ett fördelaktigt 

experimentellt sätt enligt väldefinierad privat äganderätt om inte regleringar och politiska  

beslut finns som styr marknader i vissa riktningar. Investerare som upplever osäkerhet över 

framtiden på grund av att politisk makt finns att reglera marknader med subventioner och 

regleringar av produktion och därmed konsumtion beroende på intressen hämmar kreativa 

privata investeringar från både inhemska och utländska investerare som känner osäkerhet av 

att inte veta vad framtiden har att vänta vilken beror på politiskt styre (Hayek, 1982). 

Vad Hayek poängterar är att central planering inte har kunskap att ersätta privata 

entreprenörer då centraliserad planering opererar utanför kontexten av meningsfulla 

prissignaler. På den fria marknaden kan innovation ske där prissystemet har chans att verkligt 

signalera preferenser hos människor med lokal kunskap genom att anpassning sker utifrån 

prissignaler. Om den processen kringgås genom regleringar upphör upptäcksprocessen av nya 

framgångsrika lösningar att fungera. Hayek anser därför att statens roll istället bör vara att ta 

bort hinder för utveckling av marknader. Lokal kunskap som tas i beaktning av individer som 

bygger på förtroende mellan varandra är det som måste ligga till grund för fördelaktigt 

upplevd handel och utveckling.
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4.4 Uppkomst institutionell ekonomi

Anledningen till att många ekonomer och antropologer anser den Neoklassiska skolans 

maximeringsmodeller som otillräckliga för att förklara ekonomiska val på ett korrekt sätt är  

enligt Lavoie och Chamlee-Wright (2000) att dessa modeller saknar hänsyn till att den 

ekonomiska processen och dess beslut tas i en social kontext. Vissa hävdar att den icke-

kulturella grunden i Neoklassisk ekonomi räcker gott för att förklara exogena policys som 

prisregleringar, importkvoter, och olika typer av statligt utförda licensers effekter vilka 

genererar systematiskt likadana resultat oberoende av kulturell kontext. 

Enligt Lavoie och Chamlee-Wright hävdar vad som kallas ny institutionell ekonomi med 

anhängare som nobelpristagaren Douglass North som motsats att sociala institutioner vilka 

neoklassisk teori endast anser vara någon bakomliggande faktor är det som är nyckeln till att 

förstå ekonomisk historia och utveckling. Ny institutionell ekonomi förstår att människor 

tenderar att vilja minimera transaktionskostnader associerade med utbyte vilket har format  

institutionen om kontrakt. Fundamentala ekonomiska fenomen som arbetsdelning och handel 

bygger på institutioners funktion av att reducera transaktionskostnader och därmed möjliggöra 

för samarbete. Vad North uppmärksammat är även hur Neoklassiska modeller saknar 

tidsdimension och förståelse för hur institutioner och ekonomisk aktivitet förändras över tid. 

Lavoie och Chamlee-Wright noterar även att ekonomer som exempelvis North som ser sociala 

institutioners viktiga roll i den ekonomiska processen dock inte fokuserar på de kulturella 

grunderna som ger upphov till och bevarandet av dessa sociala institutioner.  

4.5 Kulturella aspekter av marknadens institutioner

Chamlee-Wright (1997) beskriver kultur som den betydelseram som ger en viss språklig ram 

genom vilken vi förstår världen omkring oss. De bilder och symboliska meddelanden som vi 

förmedlar genom kulturen formar det sätt på vilket vi tänker angående statens roll, rättsstat,  

kontraktsskyldighet, yrkesetik, privat äganderätt samt penningsystem.  

För att förstå ekonomisk utveckling i en specifik kontext så måste entreprenörskap och de 

sociala institutioner som möjliggör utvecklingsprocessen undersökas. Hur väl 

marknadsprocessen fungerar beror på hur väl kontrakt respekteras, konflikter löses och typ av 

finansiellt säkerhetssystem vilka har att göra med hur strukturer av förtroende för 
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medmänniskor ser ut som ger en viss miljö för entreprenörer att verka i. Beteenden som 

respekt för privat egendom, delade uppfattningar om vem en ska lita på, vad som är rättvisa 

eller anständigt beteende i handelsrelationer är specifika i varje kulturell kontext. 

Chamlee-Wright tar upp socialistiska länder som försökt men misslyckats med 

privatiseringsreformer för ägande som exempel på hur kulturella traditioner får effekt för hur 

väl den stödjer äganderätten som institution. Privat äganderätt kan bara förväntas generera 

ekonomisk utveckling om samhället accepterar och anser det som trovärdigt och legitimt. På 

samma sätt ger kontrakt som innehåller arrangemang om kredit, partnerskap eller 

leveransbestämmelser möjlighet för marknader att expandera men endast om det finns ett  

trovärdigt system av konfliktlösning i botten. Ekonomiska framsteg beror på garantier om 

egendom och rättvisa. 

Entreprenörer i form av marknadsdeltagare med subjektiva tolkningar av information 

möjliggör för att hitta lösningar genom processen av konkurrens. Möjligheter till nya 

framgångsrika marknadslösningar kräver bedömningar av bland annat potentiell efterfrågan, 

möjlig utrustning, trovärdighet och risk. Dessa delar beror på den kulturella kontexten och 

entreprenören tolkar omvärlden och sammansätter nya kreativa lösningar.

4.6 Frihet ger ansvar 

Liberala värden som frihet och eget ansvar på marknader kräver förtroende för medmänniskor 

som grund för tron på att samarbete kan ske på ett fördelaktigt sätt för parter inblandade. 

Förtroendegraden människor emellan skapar en relationsmässig kontext. Om individer i en 

kultur förväntar sig och känner att medmänniskor verkar för samarbete blir normen att 

människor vill leva upp till förväntningar om att med eget ansvar ta hänsyn till andra med 

effekt att individer inte har incitament till att söka fördel på andras bekostnad (Pelligra, 2005).  

I en kultur med hög förtroendegrad kan människors rätt att äga respekteras med effekt att 

marknader är mindre reglerade där regleringar anses som inskränkning i äganderätten 

(Chamlee-Wright, 1997).

Individer som tar ansvar och agerar förtroendefullt blir enligt Pelligra (2005) möjligt på grund 

av ömsesidighet i beteenden vad gäller att individer ger vad andra ger. Genom att samhällen 

främjar stabil äganderätt genom möjlighet till privat ägande signalerar det att relationsnätverk  
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ligger till grund för samhällens funktion. Förtroende har chans att växa då eget ansvar 

förespråkas i produktion och konsumtion där beteenden som är samarbetsmässigt fördelaktiga 

blir grundsten i utbyten på marknaden. Individer måste själva ta ansvar för sina handlingar 

och val för att vara konkurrenskraftiga när det inte finns statliga regleringar eller annat att  

skylla sitt beteende, konsumtion eller produktion på. 

4.7 Styrning ger misstro

Ett hot mot fritt kunskapsutbyte och kunskapsutveckling blir reglerande bestämmelser mot 

fritt utbyte (Hayek, 1982). I och med att regleringar förmedlar och representerar värderingar 

(Chamlee-Wright, 1997) representerar marknadsregleringar som exempelvis förbud mot viss 

typ av inhemsk produktion eller internationella handelshinder att individer inte själva kan 

eller får ta ansvar, eller en relationsmässig misstro till vissa människor. Detta begränsade 

klimat är inte förenligt med den öppenhet mot människor som Hayek (1982) beskriver krävs 

för lärande och kunskapsutveckling. 

Ett lågt förtroende i det relationsmässiga klimatet gör att normen i ett samhälle blir att vara  

beredd på att människor utnyttjar varandra genom att förtroende brister där kontroll med 

regleringar och detaljerade kontrakt generellt anses nödvändigt. Individer har inte själva 

ansvar att samarbeta och konkurrera på marknader enligt beteenderegler som anses 

fördelaktiga för samarbete. Tas ansvar och äganderätt från individer signalerar det att 

individer inte är lika mycket värda att bestämma för sig själva. Att människor som Pelligra 

(2005) beskriver agerar på ett sätt de tror förväntas av dem gör möjligen att exempelvis 

acceptens skapas över att staten har förfogande över människor och är en legitim auktoritet.  

Tradition kan skapas om att möjlighet att välja är inskränkt till det som är socialt acceptabelt  

bestämt av makthavare. 

4.8 Handel och förtroendeklimat

Simon (1996) beskriver hur institutioner influerar kunskapstillväxt och bestämmer hur 

effektivt resurser används genom ekonomisk-politiska beslut där ekonomisk frihet, 

äganderätt, mångfald och konkurrens är viktigt för innovationsgraden.
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Bauer (2000) tar upp institutioners värde som produktionsfaktorer och belyser handel som 

tillväxtmotor där arbetsdelning sker genom utbyten på marknader vilket gör att specialisering 

kan ske och därmed effektivitet uppnås. Handel gör att spridning av idéer, beteendemönster 

och produktionsmetoder sker där individer får möjlighet att lära sig av andra och exempelvis 

anamma hur andra beter sig som har välstånd. 

Bauer tar upp hur historiska erfarenheter påverkar inställning till handel och därmed möjlighet 

till utveckling. Hur en kultur ser på konkurrens och entreprenörskap kan exempelvis bli 

problematiskt för ekonomisk utveckling om vinst ses som exploatering istället för legitim 

ersättning i form av insatser och investeringar som kräver tid och pengar. En historia av 

kolonialism får exempelvis privat ägande och internationell handel att förknippas med ett  

icke-fritt varande och räntesökande beteende vilket gör att inställning och öppenheten mot 

privat ägande och internationell handel begränsas där länder tar politiska beslut som verkar 

protektionistiskt.

Strävan efter oberoende och protektionism med lågt förtroende till andra människor hämmar 

möjlighet till kunskapsutbyte enligt öppenheten Hayek (1982) anser leder till utveckling.  

Bauer beskriver hur kreativiteten i ett samhälle påverkas av inställning och ambition hos dess 

invånare. Om inte handel och utbyte sker med utomstående parter tenderar samhällen och 

dess invånare att acceptera rådande samhälleliga och politiska tillstånd som ansedda som del 

av naturen och inte påverkbara. Detta tycks naturligt då vi lever i okunskap (Hayek, 1982). 

Passivitet kan skapas utifrån förväntningar om olika roller, individens ansvar och statens 

kontroll. Bauer är kritisk till ekonomiskt bistånd till lågt utvecklade länder där bistånd låser  

fast ineffektiv produktion då tradition skapas om att det är bistånd som bestämmer hur 

resurser ska fördelas. Avsaknad av lokal kunskap blir problematiskt ur effektiv synpunkt och 

med bistånd som bestämmer allokering kan mentaliteten bli att möjlighet inte finns att ta tag i  

saker eller förverkliga sig själv. Poängen är att det endast är möjligt i ett förtroendefullt klimat  

där individer känner att de har chans att bestämma själva över handlingar på marknaden och 

därmed påverka sina öden.

Bauer diskuterar vidare hur kulturellt mångfaldiga afrikanska stater avspeglar isolerade 

krigiska samhällen där korruption och byråkrati är vanligt förekommande. Mångkultur med 

olika normer blir problematisk utifrån synen att gemensamma normer (Sugden, 2005) gör att 

förtroende växer. I mångkulturella samhällen med olika religioner eller språk är det möjligtvis  
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svårt för förtroende att skapas då individer inte vill handla med människor som inte uppför sig 

enligt ens egna normer.  

4.9 Sammanfattning teori

Med hjälp av Österrikisk ekonomisk teori kan förståelse ges för hur frågan om människor 

generellt litar på andra människor även innefattar hur individer uppfattar samhällets olika 

institutioner, då typ av institutioner beror på individer som agerar i dess sammanhang.

Förtroende krävs för att ömsesidighet ska uppstå gällande att beteenderegler och rättigheter 

som stabilt ägande, överföring genom medgivande samt uppfyllande av löften kommer 

respekteras vilka krävs för att investerare ska investera och ta bra beslut. Om dessa 

beteenderegler och finns och upprätthålls får fri handel, teknologisk utveckling och mångfald 

chans att leda till fördelaktigt upplevd ekonomisk utveckling. Om staten istället har regler mot  

fri handel hindras förtroende att frodas då det sänder signaler om att alla inte är fria att välja 

och att förtroende inte finns för vissa typer av människor. 

För att undersöka sambandet mellan förtroendegrad för medmänniskor som del av en 

institutionell kontext kommer regressionsanalysen innehålla variabler som mäter i vilken 

utsträckning olika länder har olika typer av statliga och marknadsmässiga institutioner.
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5. EMPIRISK ANALYS

I denna del kommer vald regressionsmodell för uppsatsen presenteras med en förklaring till 

de variabler som ingår i modellen. Den empiriska delen kommer avslutas med en analys av 

regressionen.

5.1 Regressionsmodell

I Regressionen används en linjär modell där en tvärsnittsstudie ger möjlighet att belysa 

faktorer som skiljer sig åt mellan länder. Regressionen kommer att presenteras i fyra olika 

modeller för att synliggöra hur korrelation mellan variabler påverkar utfallet.

HDI = α +β1TRUST + β2CPI + β3GOVCons + β4GOVTransandSubs + β5GOVEntandInv + 

β6LEGPROP + β7MON + β8FREETR + β9REG + ε

Förklaring av variabler

HDI = Ekonomisk utveckling 

α = Intercept

βn = Korrelationskoefficient

TRUST = Grad av förtroende

CPI = Grad av korruption

GOVCons = Grad av statliga utgifter

GOVTransandSubs = Grad av statliga transfereringar och bidrag 

GOVEntandInv = Grad av statliga företag och investeringar 

LEGPROP = Grad av rättssäkerhet och stabil äganderätt

MON = Grad av stabilt penningvärde

FREETR = Grad av frihet att handla internationellt

REG = Grad av reglering av marknad 

ε  = Residual
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Tabell 5.1 Överblick av regressionsvariabler och förväntade värden

5.2 Data och specifikation för valda variabler.

HDI – Ekonomisk utveckling

Den beroende variabel som kommer att undersökas är ett HDI-index för år 2013. HDI är ett 

index som summerar över nivå av uppfyllelse i tre kategorier viktiga för mänsklig utveckling; 

ett långt och hälsosamt liv, tillgång till kunskap, samt en anständig levnadsstandard. HDI-

indexet mäts som en ranking mellan 0 och 100 där 100 representerar ett maxvärde på 85 

levnadsår, 18 års förväntad skolgång för barn i skolstartsålder, 15 år som medel antal år av 

skolgång för vuxna i ålder 25, samt en brutto national inkomst på 75 000 dollar per capita 

(UN Development Programme, 2014). Då indexet mäter människors möjligheter och 

förmågor och därmed hur pass utvecklade länder är gör det att det blir en passande beroende 

variabel när målet är att bestämma oberoende variabler som påverkar ekonomisk utveckling.
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Variabel Beskrivning Källa Förväntat värde

HDI Ekonomisk utveckling Beroende variabel

TRUST Förtroende +

CPI Korruption +

GOV Cons  Statliga utgifter Fraser Institute + / -

Fraser Institute + / -

Fraser Institute +

LEGPROP Fraser Institute +

MON Stabilt penningvärde Fraser Institute +

FREETR Fraser Institute +

REG Fraser Institute +

UN Development 
Programme

WVS/Europeiska 
kommissionen
Transparancy 
international

GOV Trans and 
Subs 

Statliga transfereringar 
och bidrag 

GOV Ent and 
Inv 

Statliga företag och 
investeringar 

Rättssäkerhet och stabil 
äganderätt

Frihet att handla 
internationellt
Reglering av 
marknader



Förtroende 

Förtroendevariabeln förväntas visa ett positivt tecken i regressionen då jag antar att högt 

förtroende för medmänniskor och samhällens institutioner korrelerar med högre ekonomisk 

utveckling (Berggren och Trägårdh, 2012). Som tidigare nämnt kommer data för variabeln 

från World Values Surveys tre senaste undersökningar från 1999-2004, 2005-2009, och 2010-

2014, eller Europakommisionens data från Eurobarometern 2004 där senast uppdaterad data 

använts om ett land förekommit i flera av dessa undersökningar. Variabeln mäts i andel 

procent av individer som svarar att de flesta människor går att lita på till frågan ”Generellt sett 

tycker du att de flesta människor går att lita på eller behöver du vara väldigt försiktig?”. Datan 

för olika länder är följaktligen från olika tidsperioder men bör ändå kunna innehålla värdefull  

information om kulturella kontexter vilka bygger på sega strukturer (Chamlee-Wright, 1997). 

Om många mindre utvecklade länder är uteslutna från regressionen på grund av databrist över 

förtroendevariabeln kan det göra att ett annat resultat än det som presenteras i denna 

undersökning hade kunnat fås om dessa länder varit inkluderade i enhet med Beugelsdijks 

(2005) resultat. 

Korruption

Korruptionsindexet från Transparancy International rankar länder beroende på hur pass 

korrupt länders publika sektor upplevs vara. Värdet för denna går från 0 till 100 med 100 som 

betyder att publika sektorn upplevs vara väldigt fri från korruption. Värdet på variabeln 

förväntas vara positivt då korruption inte är förenligt med ekonomisk utveckling då resurser 

inte får möjlighet att allokeras på ett effektivt experimentellt sätt om personer agerar korrupt  

det vill säga utnyttjar sin ställning för egen vinning i marknadsprocesser (Hayek, 1982). Då 

korruption ofta är del av ett lågt förtroendeklimat väntas hög korruption hindra ekonomisk 

utveckling (Chamlee-Wright, 1997).

Följande 7 variabler används i regressionen för att representera ekonomisk frihet där Fraser 

Institutes data (2014) i olika variabler mäter hur väl länder förlitar sig på att frivilligt utbyte  

och marknadsinstitutioner bestämmer hur resurser allokeras. Dessa används i regressionen för 
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att få en uppfattning om hur ekonomisk koordination i form av kombinationer av stat och 

marknad påverkar länders ekonomiska utveckling.

Statliga utgifter 

Variabeln Statliga utgifter mäts som statens andel av ett lands totala konsumtion vilket ger en  

bild av statens generella utgifter jämfört med individer, hushåll och företag (Fraser Institute,  

2014). Variabeln mäts på en skala från 0 till 10 där länder med större andel statliga utgifter får  

lägre ranking. I regressionen kan förväntat värde tolkas på två olika sätt. När statlig 

konsumtion är stor del av den totala konsumtionen i ett land byts personliga val ut mot 

politiska val vilket inte är i enhet med den frihet som ligger till grund för effektiva 

upptäcksprocesser som ger ekonomisk utveckling (Hayek, 1982). 

Ett negativt värde är ett annat väntat resultat då forskning om exempelvis Norden (Berggren 

och Trägårdh, 2012) visar på samband mellan stora stater och ekonomisk utveckling där 

statligt finansierad skola och sjukvård antas vara del av ländernas förhållandevis höga 

utveckling.

Vad som skulle kunna avgöra hur storleken på staten påverkar ett lands utveckling är landets 

förtroendegrad för medmänniskor och institutioner vilket kan visa på hur individer uppfattar 

det staten gör vilket får effekt för möjlighet till ekonomisk utveckling. 

Statliga bidrag och transfereringar 

Denna variabel mäts av Fraser Institute som generella statliga bidrag och transfereringar som 

andel av landets BNP. Variabeln mäts på en skala från 0 till 10 och ger lägre värden för länder 

med större transfereringssektorer. Denna variabel är liksom variabeln Statliga utgifter en 

indikator på storleken på staten. Förväntat värde i regressionen i hur variabeln påverkar 

ekonomisk utveckling kan även denna tolkas på två olika sätt. När staten taxerar människor 

för att omfördela till andra tas individers frihet bort att behålla sin förtjänst (Gwartney, 

Lawson, och Hall, 2014) vilket tar bort individuell frihet och reducerar ambitioner som i sin 

tur påverkar ekonomisk effektivitet negativt (Bauer, 2000). Berggren och Trägårdh (2012) 

beskriver hur norden institutionaliserat individualism genom trygghetssystem som exempelvis 
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pensionssystem och sjuk- arbetslöshet- samt föräldraförsäkring vilket frigjort människor och 

tillåtit dem att vara kreativa vilket bidrar till hög ekonomisk utveckling.

Liksom den förra variabeln påverkas troligtvis effekten av stor statlig bidrags- och 

transfereringssida av förtroendet till institutionen skattesystemet som helhet vilket beskriver  

inställningen till att betala skatt och därmed hur variabeln kan påverka ekonomisk utveckling.

Statliga företag och investeringar

Statliga investeringar som andel av totala investeringar i ett land mäts i en variabel med 

värden från 0 till 10 där länder med större andel statliga företag och investeringar får lägre 

ranking. När statlig investeringsdel generellt var lägre än 15% av total investering fick länder 

ett värde av 10. Denna variabel mäter till vilken grad länder använder privata investeringar 

och företag att allokera resurser istället för statliga investeringar och företag. Staten och 

statligt ägda företag har andra förutsättningar än privata företag på marknader. De är inte 

beroende av konsumenter för vinst eller av investerare för kapital och opererar ofta på 

reglerade marknader (Gwartney, Lawson och Hall, 2014). Enligt Hayeks (1982) teori om hur 

staten opererar utanför meningsfulla prissignaler och en kontext utan lokal kunskap förväntas 

denna variabel ha ett positivt värde i regressionen. Ett högt värde representerar ekonomisk 

frihet där marknader styrs av privata investerare vilket kan verka positivt för ekonomisk 

utveckling. Chamlee-Wright (2000) beskriver dock hur förhållandet inte behöver vara linjärt 

mellan högt HDI-index och låg andel statliga företag och investeringar om inte förtroende för 

privata ägarlösningar och institutioner är väl förankrade och representeras av trygghet i form 

av exempelvis stabil äganderätt.

Rättssäkerhet och stabil äganderätt

De nio komponenterna högt juridiskt oberoende, opartiska domstolar, skydd av äganderätt, låg 

andel militärt ingripande i lagar och politik, integritet i rättssystemet, effektiva domstolar,  

effektivitet i handel av egendom, förtroende för polis samt företagsförluster på grund av brott 

sammanställs till en indikator som mäts från 0 till 10 i hur effektiv staten i olika länder är som 

skyddande funktion (Fraser Institute, 2014). I och med att skydd av individer och dess 

egendom är centralt för att ekonomisk frihet ska leda till ekonomisk effektivitet (Hayek, 
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1982) förväntas värdet på denna variabel att vara positivt i regressionsmodellen, där ett värde 

av 10 representerar hög grad av rättssäkerhet och stabil äganderätt. Att staten lyckas med att 

vara del av att säkerhetställa processen för samarbete (Hayek, 1982) ligger till grund för hur 

förtroende för medmänniskor och institutioner upplevs i samhället, där människors lika värde 

måste vara grund.

Stabilt penningvärde

Utan stabilt penningvärde undermineras fördelarna med handel. Hög och volatil inflation 

snedvrider relativpriser, skapar osäkerhet, hämmar planering för individer och företag och 

därmed investering. Stabilt penningvärde är därmed grund för stabilt värde på egendom och är 

därför viktig för ekonomisk effektivitet (Gwartney, Lawson och Hall, 2014). Variabeln 

förväntas därför ha ett positivt värde i regressionen. Variabeln mäts som en sammansatt index 

av fyra komponenter som mäter hur väl monetära policys och institutioner förespråkar lång 

tids prisstabilitet samt hur pass enkelt det är att använda utländska valutor i landets inhemska 

banker. Med möjligt värde från 0 till 10 betyder 10 ett stabilt penningvärde genom att landet  

följer policys och anammar institutioner som leder till låg och stabil inflation samt undviker  

regleringar som begränsar möjligheter att använda alternativa valutor.

Frihet att handla internationellt

Frihet att handla internationellt mäts av Fraser Institute genom att sammanställa ett index från  

0 till 10 där 10 betyder att ett land har låga tariffer, effektiv tull utan dolda regleringar, fri  

konverterbar valuta samt få regleringar som hindrar rörelse av kapital och människor. Värdet 

på variabeln förväntas vara positivt då handel anses vara en tillväxtmotor som leder till  

ekonomisk utveckling (Bauer, 2000). Frihet till utbyte bör inte hindras av nationsgränser som 

i sådant fall representerar ett lågt förtroende för en viss typ av människor med effekt att 

individer hindras att fritt uppnå syften. Protektionistiska marknadslösningar hämmar fritt 

kunskapsutbyte och utveckling (Hayek 1982).
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Reglering av marknad 

Grad av reglering av inhemska marknader mäts i Fraser Institutes index som regelmässiga 

restriktioner som hämmar frihet av utbyte på kredit- arbets- samt varumarknader där indexet 

från 0 till 10 ger ett värde av 10 för oreglerade marknader. Värdet i regressionen förväntas 

vara positivt då regelmässiga restriktioner på marknader reducerar frihet av utbyte vilket inte  

är förenligt med ekonomisk effektivitet (Hayek, 1982). Länder som använder privata 

banksystem för att allokera krediter till privata grupper och återhåller sig från att kontrollera  

räntor får hög ranking. Länder som låter marknadskrafter bestämma löner och etablera regler 

för att anställa och avskeda samt avhåller sig från värnplikt får också hög ranking. 

Regleringar och byråkratiska procedurer hindrar inträde på marknader och tar bort konkurrens 

vilket sänker värdet på variabeln. Länder får istället hög ranking om marknader tillåts  

bestämma priser och om länder avstår från reglerande och favoriserande aktiviteter som 

snedvrider inträde för företag och ökar kostnader av typer av produktion (Gwartney, Lawson 

och Hall, 2014). Politisk favorisering tar bort möjligheten för konkurrens att vara en 

evolutionär upptäcksprocess av optimal resursallokering, och hindrar ekonomisk utveckling 

enligt relationsmässigt bra samarbete som grund för handlande individer vilket Hayek (1982) 

anser vara grunden för ekonomisk effektivitet.
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5.3 Regressionsanalys

Tabell 5.4 Regressionsresultat

N=82

Standardavvikelser i parenteser

*** Signifikans på 1%-nivå

** Signifikans på 5%-nivå

* Signifikans på 10%-nivå

Beskrivande Statistik samt Korrelationsmatris för alla variabler är placerade i Appendix 2 

(Tabell 5.2 och 5.3). Regressionsresultaten visas i Tabell 5.4 ovan. Från resultatet kan 

tolkningen göras att ökat förtroende har ett positivt signifikant samband med grad av HDI där 
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Beroende Variabel: HDI 2013
Modell 1 2 3 4

Oberoende variabel

Constant

TRUST

GOVCons

GOVTransandSubs

GOVEntandInv

FREETR

REG

LEGPROP

MON

CPI
R-squared 0,262461 0,618074 0,69602 0,709365
Adjusted R-squared 0,253241 0,58752 0,662707 0,673036
F-statistic            28,46879 20,22882 20,89341 19,52593
P-value (F) 8,65E-007 6,33E-014 4,41E-016 4,45E-016

Estimerad 
koefficient

Estimerad 
koefficient

Estimerad 
koefficient

Estimerad 
koefficient

0,660728*** 
(0,0232610)

0,647254*** 
(0,0888966)

0,508266*** 
(0,0877944)

0,556395*** 
(0,0904019)

0,004193*** 
(0,000785851)

0,00138902* 
(0,000727635)

0,0000650821 
(0,000751603)

−0,000240131 
(0,000758806)

−0,00814898 
(0,00577699)

−0,00432118 
(0,00553346)

−0,00483251 
(0,00545533)

−0,0249097*** 
(0,00575626)

−0,0179478*** 
(0,00549967)

−0,0160748*** 
(0,00551191)

0,00597181 
(0,00459237)

0,00150045 
(0,00429638)

0,00163617 
(0,00423075)

0,0100174 
(0,0139487)

−0,0164505 
(0,0143803)

−0,0226162 
(0,0145588)

0,0247436 
(0,0158875)

0,00590402 
(0,0151228)

0,00678091 
(0,0148972)

0,0351078*** 
(0,0114812)

0,0164612 
(0,0152627)

0,029753*** 
(0,0107208)

0,0292524*** 
(0,0105589)

0,00200069* 
(0,00110034)



förtroende är signifikant på 1%-nivån i modell 1. Figur 5.2 i Appendix 3 visar en residualplot 

där positivt samband mellan förtroende och HDI kan tydas vilket ser ut likt Beugelsdijks 

(2006) resultat att förstärkas när lågutvecklande länder med låg förtroendegrad inkluderas.

Statliga utgifter och Statliga transfereringar och bidrag i modeller 2-4 visar på negativt  

samband med HDI vilket ger stöd för Berggren och Trägårdhs (2012) teorier om att stor 

statlig sektor kan göra att individer har ett välutvecklat trygghetssystem vilket är positivt för  

ekonomisk utveckling. 

I korrelationsmatrisen tabell 5.3 kan det utläsas att högt förtroende korrelerar med hög grad av 

rättssäkerhet och stabil äganderätt samt låg grad av korruption, vilket är ett väntat resultat då 

förtroende skapas när individer upplever att samhällets och statens institutioner uttrycker och 

står för jämlikhet och opartiskhet (Chamlee-Wright, 1997). Även Regressionsanalysen visar 

på dessa resultat genom att signifikans för variabeln förtroende förloras i modell 3 när 

rättssäkerhet och stabil äganderätt adderas vilket tyder på att de två variablerna korrelerar. I  

modell 4 byter variabeln förtroende tecken, och rättssäkerhet och stabil äganderätt förlorar sin 

signifikans när korruption adderas. 

Variabeln frihet att handla internationellt ändrar tecken i modell 3 när rättssäkerhet och stabil  

äganderätt adderas vilket kan tyda på att de två variablerna korrelerar där inställning till fri  

handel och hur pass protektionistiskt ett land är kan bero på hur väl övriga samhälleliga 

institutioner verkar för samma syfte det vill säga frihet och opartiskhet. Detta kan ge stöd för 

att kulturella kontexter genomgående genomsyrar ett lands policys och politiska beslut.

I Korrelationsmatrisen (tabell 5.3) visas hur de oberoende variablerna enskilt korrelerar med 

HDI där alla variabler visar förväntade tecken enligt tidigare teori. Frånvaron av signifikans 

för de flesta variabler när de sätts samman i regressionsmodellerna har troligtvis att göra med 

multikolinjäritet. Variabler i regressionen som representerar hur pass ekonomiskt reglerade 

marknader i länder är som statliga företag och investeringar, frihet att handla internationellt,  

stabilt penningvärde samt reglering av marknad korrelerar troligtvis tillsammans då 

inställningen till fri handel troligtvis beror på ett visst förtroendeklimat (Chamlee-Wright,  

2000) där länders allmänna inställning är del av en kulturell kontext som avspeglar sig i olika 

samhälleliga policys där mönster går att utläsas. Förtroendegrad korrelerar exempelvis 

positivt med variabeln frihet att handla internationellt (figur 5.2) vilket kan säga något om hur  

hög grad av förtroende gör att samhällen får en viss öppen inställning och syn på institutioner 
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som innebär handel med många människor vilka är viktiga för utveckling. På liknande sätt 

kan figur 5.3 tolkas där ett samband mellan hög andel statliga utgifter och högt förtroende kan 

ge stöd åt teori om att ett förtroendefullt klimat beror på statliga institutioner som verkar för  

att ge alla individer lika möjligheter som exempelvis fri skola möjliggjord av ett omfattande  

välfärdssystem representerar.

Generellt uttrycker modellerna och specifikt den fjärde vilken har högst justerat R-square en 

bra övergripande passform, där P-värdet för modellen visar på tydlig signifikans. Modellen 

lider dock troligtvis av utelämnade viktiga variabler i enhet med tidigare påstående av 

svårigheten i att generalisera genom att modellera kulturella och historiskt specifika 

sammanhang. 

Vad korrelationsmatrisen 5.3 visar är att variabeln förtroende korrelerar på samma sätt som 

den beroende variabeln HDI med övriga oberoende variabler. Detta ger stöd för teorier om att 

samhällens olika institutioner kan formas av förtroendegrad där det tycks finnas samband 

mellan vad förtroendefullt klimat ger för typ av institutionell kontext samt kan säga något om 

varför en sådan kontext kan vara effektiv för ekonomisk utveckling. 
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6. SLUTSATS 

Det empiriska resultatet visar i enhet med tidigare forskning (Beugelsdijk, 2006) att 

förtroende för medmänniskor signifikant har en påverkan på länders möjlighet till ekonomisk 

utveckling. Länder som samtidigt har högt förtroende, institutioner i form av fria marknader 

och stora statliga välfärdssystem, tycks vara ekonomiskt utvecklade. Resultatet tyder på att 

ekonomisk utveckling kommer från ekonomisk frihet som tillåter konkurrens vara en kreativ 

upptäcksprocess mot effektiv allokering. Förtroendeklimat är del av denna fria kontext där 

individers upplevda möjligheter till att uppnå egna individuella syften kan bero på uppfattning 

om hur samarbete går till. Om inte förtroende finns för medmänniskor och samhällets 

institutioner utvecklas normer om relationsmässigt dåligt beteende som korruption och 

räntesökande (Pelligra, 2005), vilket gör att öppenhet mot människor och viss typ av handel 

begränsas. Att detta medför att kunskapsutveckling inte kan nå sin fulla potential (Hayek, 

1982) kan vara det som leder till att vissa länder är lågt ekonomiskt utvecklade.

Att en stor stat enligt resultatet i regressionen korrelerar med ekonomisk utveckling motsätter  

sig det som Gwartney, Lawson, och Hall (2014) benämner den frihet som krävs för att 

individers rättigheter ska respekteras. Vad som kan tolkas av teori och analys är att så länge 

förtroende finns bland människor för att statens institutioner verkar för att individers 

rättigheter respekteras behöver frihet inte reduceras. Individers syn på staten och dess 

institutioner och vilka värden de representerar blir därför viktig i ekonomisk analys, där 

förtroende för medmänniskor och samhällens institutioner hjälper till att förstå kulturella 

kontexter. 
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Tabell 1.1 Data över länder 
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Länder HDI MON REG TRUST CPI

Albania 0,716 9,4 7,6 8 4,6 9,7 7,0 6,2 23,20 33
Algeria 0,717 0,6 7,8 0 4,5 7,0 5,3 5,4 17,20 36
Argentina 0,808 5,1 8,3 6 4,1 4,9 3,9 5,9 19,20 34
Australia 0,933 4,4 6,8 10 7,8 9,5 7,7 7,7 51,40 80
Austria 0,881 4,2 2,1 10 8,0 9,5 7,8 7,1 33,00 72
Bangladesh 0,558 9,7 9,6 7 3,2 6,7 6,0 6,8 23,30 25
Belgium 0,881 2,4 2,3 10 7,1 9,6 8,0 7,7 30,00 76
Bulgaria 0,777 6,0 5,4 8 5,0 9,5 7,6 7,9 19,60 43
Burkina Faso 0,388 5,0 10,0 2 4,0 6,7 6,0 7,4 13,80 38
Brazil 0,744 4,2 7,0 10 5,2 8,1 7,1 5,3 9,20 43
Canada 0,902 3,7 6,9 10 8,0 9,4 7,7 8,3 41,80 81
Chile 0,822 7,0 8,0 10 7,1 8,9 8,0 7,2 12,40 73
China 0,719 3,7 8,3 2 6,0 8,0 6,7 6,3 60,30 36
Colombia 0,711 5,5 7,7 6 4,2 8,1 7,4 7,2 4,10 37
Cyprus 0,845 5,0 5,9 10 6,4 9,5 7,7 6,8 7,50 63
Czech Republic 0,861 3,3 2,7 10 6,1 9,4 7,9 7,7 17,00 51
Denmark 0,9 1,0 4,3 10 8,0 9,6 8,2 7,9 75,00 92
Ecuador 0,711 6,5 9,6 0 4,5 6,6 7,1 6,5 7,20 33
Egypt 0,682 8,1 6,7 4 4,0 9,2 6,2 5,0 18,50 37
Estonia 0,84 3,7 6,4 7 7,2 8,8 8,2 7,8 39,00 69
Ethiopia 0,435 9,3 9,1 4 5,2 4,7 5,2 5,7 21,40 33
Finland 0,879 2,7 3,5 10 8,9 9,4 8,4 7,6 58,00 89
France 0,884 2,9 1,9 8 7,2 9,7 8,0 7,1 18,70 69
Georgia 0,744 5,9 6,5 6 5,8 9,2 8,5 8,1 17,60 52
Germany 0,911 4,4 2,1 10 7,9 9,5 7,8 7,1 44,60 79
Ghana 0,573 6,4 9,6 7 5,6 7,2 6,7 6,2 5,00 48
Greece 0,853 6,1 3,5 10 5,4 9,6 7,6 5,7 18,00 43
Guatemala 0,628 8,5 9,0 8 4,4 9,4 8,2 6,8 14,90 32
Hong Kong 0,891 8,1 9,4 10 8,0 9,2 9,4 9,0 40,30 74
Hungary 0,818 3,8 4,6 8 6,1 9,5 7,6 7,5 28,70 54
India 0,586 6,7 9,1 5 5,6 6,7 6,2 6,7 20,70 38
Indonesia 0,684 7,6 8,7 7 4,7 8,9 6,8 6,4 37,50 34
Iran 0,749 6,6 8,0 4 5,5 6,5 2,6 4,5 10,50 27
Ireland 0,899 3,7 5,0 8 7,9 9,7 8,7 7,5 34,00 74
Israel 0,888 3,3 7,5 10 6,1 9,0 7,9 6,9 22,90 60
Italy 0,872 4,5 3,4 5 5,9 9,7 7,6 7,3 27,50 43
Japan 0,89 4,4 3,7 10 7,5 9,8 7,4 7,5 36,60 76
Jordan 0,745 6,3 7,4 10 6,5 9,2 7,9 7,4 13,20 49
Kazakhstan 0,757 5,9 8,9 4 6,2 8,5 5,5 7,9 38,30 29
Korea (South) 0,891 5,1 8,4 8 6,4 9,5 7,5 6,9 26,50 55
Kuwait 0,814 0,0 7,7 7 7,0 7,9 7,3 7,6 28,50 44
Kyrgyzstan 0,628 6,8 8,5 6 4,5 8,2 6,5 7,1 16,60 27
Latvia 0,81 5,7 5,2 6 6,5 9,0 8,1 7,6 15,00 55
Lithuania 0,834 5,4 6,1 10 6,4 8,9 7,6 7,8 14,00 58
Luxembourg 0,881 1,4 3,2 8 8,2 9,3 8,1 7,4 31,00 82
Malaysia 0,773 5,4 8,5 2 6,8 6,5 7,6 8,2 8,50 52
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fortsättning Tabell 1.1 Data över länder  
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Länder HDI MON REG TRUST CPI
Mali 0,407 8,1 10,0 5 3,9 6,4 6,3 6,6 14,90 32
Malta 0,829 4,1 5,9 6 7,2 9,5 8,1 7,6 22,00 55
Mexico 0,756 7,5 7,9 7 4,5 8,1 7,0 7,0 12,40 35
Moldova 0,663 6,2 6,3 10 5,3 7,7 6,8 7,0 17,60 35
Morocco 0,617 4,6 7,0 8 6,0 7,1 7,1 6,0 12,30 39
Netherlands 0,915 0,5 2,9 8 8,2 9,5 8,5 7,5 66,10 83
New Zealand 0,91 4,4 2,9 8 8,8 9,7 8,5 8,7 55,30 91
Nigeria 0,504 5,9 9,7 2 3,4 7,5 6,7 7,2 15,00 27
Norway 0,944 1,6 5,1 8 8,6 9,4 7,4 7,1 73,70 86
Pakistan 0,537 8,4 9,2 6 4,1 6,0 6,4 6,4 22,20 29
Peru 0,737 7,7 9,6 8 4,8 9,3 8,5 7,7 8,40 38
Philippines 0,66 8,1 10,0 8 4,8 9,4 6,7 7,2 3,20 38
Poland 0,834 5,1 5,6 7 6,4 9,6 7,4 7,5 22,20 61
Portugal 0,822 5,4 3,8 10 6,9 9,7 7,9 6,7 24,00 63
Romania 0,785 9,3 6,5 7 5,6 9,4 7,8 7,7 7,70 43
Russia 0,778 3,7 5,3 10 5,3 8,6 6,0 6,8 27,80 27
Serbia 0,745 4,4 3,7 7 4,9 7,9 7,2 6,3 18,30 41
Singapore 0,901 5,9 8,8 7 8,3 9,0 8,9 8,5 37,30 84
Slovakia 0,83 4,9 4,3 10 5,6 9,5 7,9 7,3 16,00 50
Slovenia 0,874 3,9 4,0 8 6,1 8,2 7,4 6,5 19,90 58
South Africa 0,658 3,8 8,2 4 5,9 8,1 7,2 7,0 23,30 44
Spain 0,869 4,3 4,4 10 6,7 9,7 7,7 6,6 19,00 60
Sweden 0,898 1,3 4,3 8 8,2 9,7 7,9 7,9 60,10 87
Switzerland 0,917 7,0 6,0 10 8,4 9,4 7,2 8,3 51,20 86
Thailand 0,722 6,0 9,4 7 5,1 6,9 6,9 6,7 32,10 38
Trinidad & Tob. 0,766 5,4 8,4 7 4,7 7,7 7,7 7,4 3,20 38
Tunisia 0,721 7,0 6,1 10 5,6 6,8 7,1 6,7 15,50 40
Turkey 0,759 6,6 6,2 8 5,5 8,8 7,2 6,6 11,60 45
Uganda 0,484 9,2 9,9 7 4,7 8,1 7,2 8,1 7,60 26
Ukraine 0,734 5,4 4,4 10 5,0 6,4 6,7 6,5 24,50 26
United Kingdom 0,892 4,5 5,6 8 7,8 9,8 8,6 7,6 30,00 78
United States 0,914 6,3 6,0 8 7,0 9,3 7,7 8,1 34,80 74
Uruguay 0,79 6,9 6,1 8 5,4 9,2 8,0 6,7 13,80 73
Venezuela 0,764 6,7 5,8 0 2,2 4,7 3,3 4,4 15,80 19
Zambia 0,561 4,7 10,0 4 5,8 9,0 7,0 7,0 10,80 38
Zimbabwe 0,492 4,4 7,7 10 4,1 4,8 5,0 3,9 11,70 21
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Appendix 2

 Tabell 5.2 Beskrivande statistik

   

  N=82

Tabell 5.3 Korrelationsmatris

N=82
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Variabel Mean Median Minimum Maximum Std. Dev.
HDI 0,76466 0,7815 0,388 0,944 0,13324
TRUST 24,787 19,75 3,2 75 16,279
GOV Cons 5,3014 5,3762 0 9,7353 2,1643
GOV Trans and Subs 6,5811 6,6079 1,9403 10 2,3137
GOV Ent and Inv 7,3171 8 0 10 2,6428
LEG PROP 5,9993 5,9258 2,2044 8,9012 1,4773
MON 8,4583 9,0017 4,7252 9,8419 1,3572
FREE TR 7,2319 7,4746 2,584 9,3619 1,1506
REG 7,0308 7,1362 3,8953 9,019 0,93896
CPI 51,659 44,5 19 92 20,224

Korrelation HDI TRUST MON REG CPI

HDI 1 0,5123 -0,5106 -0,6802 0,4696 0,7359 0,6542 0,5023 0,4028 0,7534

TRUST 1 -0,4907 -0,3852 0,2173 0,667 0,3559 0,2734 0,3536 0,6495

GOV Cons 1 0,5463 -0,1326 -0,5407 -0,259 -0,2268 -0,1339 -0,4997

1 -0,4769 -0,53 -0,501 -0,3566 -0,1295 -0,5644

1 0,4735 0,5127 0,4985 0,2713 0,4781

1 0,6206 0,6231 0,59 0,9082

MON 1 0,7512 0,5728 0,6451

FREE TR 1 0,7231 0,6586

REG 1 0,569

CPI 1
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Appendix 3

Figur 5.1 HDI och Förtroende

Figur 5.2 Frihet att handla internationellt och Förtroende 
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Figur 5.3 Statliga utgifter och Förtroende 
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