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(U)ÆRLIGE 
 MENNESKER 
OG 
 KORRUPTE 
LANDE
Danske studerende er mere ærlige, og de mest ærlige foretrækker ansættelse 
i den offentlige sektor. Dette står i skærende kontrast til højkorrupte samfund, 
hvor uærligheden er højere, og de særligt uærlige søger mod den offentlige 
sektor.

Af Asmus Leth Olsen 

Korruption er en plage for samfund over 

hele verden. Det er en betydelig økonomisk 

byrde, det nedbryder tilliden mellem men-

nesker og gør det svært at samarbejde om 

at drive en velfungerende offentlig sektor 

til gavn for alle. 

Men korruption er også et samfunds-

problem, der varierer meget på tværs af 

lande, og som samtidig er meget stabilt. 

Lande som Danmark, Sverige og New Zea-

land nyder en lav grad af korruption, og 

det har været tilfældet, så længe vi har 

kunnet måle det. Omvendt har korruptio-

nen længe plaget samfund som Indien, 

Brasilien og Nigeria.  

Hvad holder lande fanget som enten 

lav- eller højkorrupte? En del af den aka-

demiske litteratur om korruption fokuserer 

på, hvordan bredere samfundsinstitutioner 

forklarer forskelle i korruption. Det kan 

være alt fra formelle regler til bløde for-

hold som korruptionskultur, der indvirker 

på omkostningerne ved at kræve eller 

modtage bestikkelse.

De bredere institutioner er oplagt vig-

tige, men i sidste ende er korruption noget, 

der udføres af mennesker, der er villige 
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til at være uærlige. Vores grundlæggende 

hypotese er, at mennesker varierer i deres 

tilbøjelighed til uærlighed, hvorfor det har 

konsekvenser for korruptionen i et land, 

om relativt ærlige eller uærlige mennesker 

søger mod den offentlige sektor. Den hypo-

tese har jeg forsøgt at teste i to separate 

studier med forskerkollegerne Frederik 

Hjorth, Nikolaj Harmon og Sebastian Bar-

fort fra Institut for Statskundskab og Øko-

nomisk Institut på Københavns Universitet.

At måle uærlighed

Begge vores studier er afhængige af, at 

vi kan måle individers uærlighed. Men det 

er notorisk svært at måle uærlighed. Den 

typiske model i socialvidenskaberne er at 

bruge spørgeskemaer til at måle menne-

skers holdninger og præferencer. 

Når det gælder ømtålelige emner, kan 

vi dog ikke regne med, at et spørgeskema 

kan give os et validt svar. De færreste 

mennesker vil indrømme, at de er uærlige, 

hvorfor vi må forvente, at uærlige menne-

sker vil være uærlige om deres uærlighed, 

når de bliver direkte adspurgt i et spørge-

skema.

Vi løser dette problem ved at måle 

uærlighed indirekte via et terningspil. 

Denne metode har vundet popularitet over 

de seneste år. I terningspillet kan man 

vinde penge ved at gætte udfaldet af en 

terning. Spillet giver imidlertid mulighed 

for at snyde, idet man først skal angive sit 

gæt, efter at terningen har rullet. Hermed 

kan man frit angive det antal øjne, som 

terningen viser.

Fordelen ved at bruge terninger er, at 

forsøgspersonerne kan snyde uden at blive 

opdaget. Samtidig kan vi bruge sandsyn-

lighedsregning til at identificere snydetil-

bøjelighed ved at sammenligne antallet af 

gange, man vinder, på tværs af mange slag 

for et enkeltindivid eller for en gruppe.  

Unge danse mænd er mindre uærlige 

end i højkorrupte lande

I det første studie kigger vi på bredden 

og undersøger, hvordan uærlig adfærd 

varierer i ti lande. De ti lande udmærker 

sig ved, at fem af dem har meget lav grad 

af korruption (Danmark, Singapore, Stor-

britannien, Sverige og Tyskland), mens de 

fem andre er plaget af meget korruption 

(Algeriget, Egypten, Indonesien, Marokko og 

Thailand). 

På tværs af de ti lande lod vi mere end 

to tusinde yngre mænd under uddannelse 

spille fem runder af terningspillet, hvor de 

for hvert spil kunne vinde penge, hvis de 

gættede korrekt. Vi kigger alene på mænd, 

da tidligere studier har vist, at mænd sny-

der langt mere end kvinder, hvorfor det er 

kompliceret at lade dem indgå i samme un-

dersøgelse. I studiet kigger vi så nærmere 

på den halvdel af deltagerne, som ønsker 

at arbejde i den offentlige sektor. 

Figur 1 viser fordelingen af korrekte 

gæt ud af fem terningkast. Den mørke 

fordeling viser den observerede fordeling 

af gæt fra deltagerne, mens den gennem-

sigtige fordeling er den, som man skulle 

forvente i tilfælde af fuldkommen ærlighed. 

Figuren viser dermed betydelig uærlighed i 

begge typer af lande.

I snit vinder studerende i højkorrupte 

lande 3,9 gange ud af fem spil, mens dette 

kun sker 2,6 gange blandt studerende i de 

lavkorrupte lande. Det viser, at de stude-

rende i højkorrupte lande har langt højere 

snydetilbøjelighed. Vores resultat tyder 

klart på, at det mønster også specifikt gør 

sig gældende for de studerende, som sø-

ger mod den offentlige sektor.
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Ærlige danske studerende vil arbejde i 

den offentlige sektor 

I det andet studie går vi mere i dybden og 

kigger alene på Danmark. Vi undersøger, 

om der er systematiske forskelle i, hvor 

ærlige og uærlige DJØF-studerende øn-

sker at arbejde, når de er færdige med de-

res studier. Denne gruppe er interessant, 

da den både kan søge mod ansættelse i 

den private og offentlige sektor.

At undersøge studerendes uærlighed 

og jobønsker i Danmark er særligt inte-

ressant, hvis vi sammenligner med andre 

forskeres studier af Indien, der, modsat 

Denmark, er voldsomt plaget af korruption. 

Flere studier fra Indien viser nemlig, at 

mere uærlige studerende foretrækker at 

få et job i den offentlige sektor. 

I et højkorrupt samfund giver det oplagt 

mening, at de uærlige søger den vej, fordi 

de i en korrupt offentlig sektor kan profi-

tere af deres uærlighed. Gør det samme 

sig gældende i Danmark? Det kan jo være, 

at offentlig beskæftigelse generelt tiltræk-

ker de uærlige, men at vi i Danmark har 

nogle institutioner, der, modsat Indien, 

dæmper de negative konsekvenser af dette 

jobsøgningsmønster. Den anden mulighed 

er, at vi netop har et omvendt søgemøn-

ster i Danmark, hvor de ærlige søger mod 

den offentlige sektor, hvilket er med til at 

holde den offentlige sektor relativt fri fra 

korruption.

For at undersøge det sendte vi et 

spørgeskema til 3.000 studerende på jura, 

økonomi og statskundskab, hvoraf 862 

deltog. Spørgeskemaet havde en række 

spørgsmål til karriereplaner samt en 

række runder af terningspillet, så hver 

deltager endte med at slå med terningen 

40 gange, hvor de for hvert kast kunne 

vinde to kroner, hvis de gættede korrekt. 

FIGUR 1: KORREKTE GÆT UD AF FEM TERNINGKAST I HØJ- OG LAVKORRUPTE LANDE. 
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Det betød både, at hver deltager kunne 

opnå en betydelig økonomisk gevinst ved at 

være uærlig, og at vi samtidig kunne få et 

ret præcist mål for uærlighed. 

Sandsynligheden for at gætte 40 ter-

ningkast korrekt er mindre end en ud af 

en milliard. Alligevel er der 143 deltagere, 

der gætter alle 40 kast korrekt. Omvendt 

er der omkring 15 % af deltagerne, som er 

fuldkommen ærlige, mens resten er delvist 

(u)ærlige. Tilsammen viser det store indivi-

duelle forskelle i snydetilbøjelighed.

Figur 2 viser forskellen i snydetilbøje-

ligheden mellem studerende, der i mindre 

eller høj grad ønsker at arbejde i den of-

fentlige sektor. Den viser, at snydetilbøje-

ligheden er 10 procentpoint lavere blandt 

de studerende, der ønsker at arbejde i den 

offentlige sektor, sammenlignet med dem, 

der foretrækker noget andet. Hermed viser 

de danske resultater den stik modsatte 

sammenhæng end den, som andre for-

skere har fundet i højkorrupte Indien.

     

FIGUR 2: SNYDEOMFANGET OVER 40 TERNINGKAST

Afslutningsvist er det værd at hæfte sig 

ved, hvor de meste uærlige studerende øn-

sker ansættelse. Omkring 20 % af de mest 

uærlige studerende ville vælge finanssek-

toren, mens den kun tiltrækker 9 % af de 

meste ærlige. I en tid, hvor hvidvaskskan-

dalerne vælter frem i de største danske 

banker, giver det blot yderligere støtte til 

vores samlede hypotese: Det er værd at 

studere forskelle i uærlighed mellem indivi-

der og deres fremtidige jobønsker. 
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