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Abstract 

In recent years empirical findings have shown that municipalities that own more companies have 

higher levels of corruption. To study the relationship further this study investigate if municipalities 

with larger share of the employees placed in companies owned by the municipalities have higher 

levels of corruptions. Because many companies owned by the municipalities don´t have any 

employees it is of interest to investigate the relationship between the employees in the companies 

and the level of corruption in the municipalities. To investigate the relationship a regression tool 

called OLS (Ordinary Least Squares) has been applied. At first the relationship between 

municipalities that have higher shares of employees in companies owned by the municipality and 

higher levels of corruption seem to be strong and steady. However the relationship are spurious 

when different control variables are put in the regression model. The most significant effects on the 

level of corruption among Swedish municipalities are instead the size of population and how many 

employees that the municipalities have in public sector. However if a municipality have higher 

shares of the employees placed in the companies owned by the municipality it seems to increase the 

number of employees of the public sector of the municipality.      
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Inledning: 

Korruption ansågs länge vara ett problem som dels inte berörde västvärldens länder eller ett 

problem som de dels inte kunde påverka. Under 1990-talet kom uppfattningen om korruption att 

förändras. Västvärlden blev mindre benägna att stötta korrupta regimer efter Berlinmurens fall och 

flera korruptionsskandaler kom också upp till ytan i stora demokratier i väst som fick stor medial 

uppmärksamhet. Den kanske viktigaste faktorn i att korruption började ses som ett stort globalt 

problem är att Världsbanken strategiskt började arbeta för att reducera korruptionen i världen. 

Världsbanken hade nu insett att korruption är en av de faktorer som främst hämmar den globala 

ekonomiska utvecklingen (Andersson & Babajan, 2014).  

 

Korruption har ett flertal negativa konsekvenser för ett samhälle. Till exempel minskar korruption 

medborgarnas tillit till politiker och demokratiska institutioner (Bowler & Karp, 2004). Korruption 

minskar även medborgarnas tillit till varandra, vilket flitigt används i begreppet socialt kapital 

(Linde & Erlingsson, 2013). Ett högt socialt kapital förstärker samhället genom att höja den 

demokratiska kvaliteten i ett samhälle (Kumlin & Rothstein, 2005). Korruption hämmar även den 

ekonomiska utvecklingen och tillväxten i ett samhälle (Treisman, 2000). Korruption har även 

negativa effekter på en befolknings hälsa och välmående och förhindrar befolkningen dess 

välfärdstjänster i både utvecklade och mindre utvecklade länder. Korruption reducerar också 

effektiviteten i statliga institutioner (Holmberg et al, 2009). Följaktligen är det av stort intresse att 

motverka korruption och ett grundläggande steg i att motverka korruption är att samla kunskap om 

vad som orsakar korruption. 

 

Sverige beskrivs ofta som ett av världens minst korrupta länder och har alltid hamnat bland de sex 

minst korrupta länderna i den årliga korruptionsundersökningen av Transparency International 

(Linde & Erlingsson, 2013). Det här betyder inte att korruption inte finns i Sverige, bara att 

korruptionsproblem är mindre i Sverige än i de flesta andra länder. Korruptionsproblem finns i 

Sverige och under det senaste decenniet har det rapporterats om ett flertal fall av korruption som har 

fått stor uppmärksamhet i media (Dahlström & Sundell, 2014: 218). I Göteborg ansågs 

korruptionsproblemen vara så stora så att en kommission tillsattes för att granska kommunens 

aktiviteter för att minska korruptionen. Ett av råden kommissionen gav var att kommunens stora 

antal kommunala bolag var en tänkbar korruptionsrisk (Czarniawska, 2015). Det finns också 

teoretiska anledningar till att undersöka korruption i Sverige. I de flesta länder är korruption främst 

ett problem i den statliga förvaltningen, medan i Sverige är korruption främst ett kommunalt 

problem (Linde & Erlingsson, 2013). Det är också på kommunal nivå som den största variationen i 

den svenska korruptionen finns (Dahlström & Sundell, 2014: 219). Följaktligen finns det motiv för 
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att studera den varierade kommunala korruptionsnivån i Sverige.    

 

Ett av råden av den kommission som granskade Göteborgs korruptionsproblem var alltså att se över 

det stora antal kommunala bolag som kommunen ägde (Czarniawska, 2015). Redan under 1990-tal 

har bolagisering av kommunal sektor förts fram som en tänkbar korruptionsrisk. De svenska 

kommunernas ökade ägande i de kommunala bolagen har inneburit en organisationsförändring av 

den kommunala sektorn. Att organisera kommunal verksamhet i kommunala bolag har ett flertal 

positiva effekter som inneburit att de kommunala bolagen ökat i antal. Exempelvis medför 

kommunala bolag att ansvaret för de ekonomiska resultaten blir tydligare, en effektivare 

beslutsprocess samt ett ökat utrymme att agera efter ekonomiska strategier (Erlingsson et al, 2014: 

10).  

 

Från att den kommunala verksamheten är öppen och tydligt offentlig har de delar av den 

kommunala sektorn som drivs i bolag hamnat någonstans i ett ingenmansland mellan det offentliga 

och privata. I det ingenmansland där de kommunala bolagen befinner sig ökar riskerna för att 

korruption ska växa (Erlingsson, 2006). En mekanism som lyfts fram som tänkbar korruptionsrisk i 

de kommunala bolagen är att insynen i bolagen är sämre än i övrig kommunal förvaltning 

(Erlingsson et al, 2014). En andra mekanism som lyfts fram är att det finns en kunskapsbrist hos de 

som förvaltar bolagen om de korruptionsrisker som finns hos kommunala bolag (Statskontoret, 

2012: 18). En tredje mekanism som nämns som tänkbar korruptionsrisk hos de kommunala bolagen 

är att de är förknippade med stora upphandlingar och tillsammans med en bristande insyn innebär 

detta ökade tillfällen för att korruption ska uppstå (Erlingsson, 2006).  

 

Studier av Lindström (2014) och Dahlström & Sundell (2014: 230) har empiriskt bekräftat att ett 

samband finns mellan ökad kommunal korruption och fler kommunala bolag. Dock så vet vi 

fortfarande väldigt lite om de kommunala bolagens påverkan på den kommunala korruptionen. 

Dahlström & Sundell (2014: 234) uttrycker att det finns all anledning att ytterligare undersöka 

sambandet mellan kommunala bolag och korruption. Bergh et al (2013: 65) uttrycker att det inom 

svensk korruptionsforskning finns för få grundliga undersökningar. Följaktligen finns det 

vetenskapligt utrymme att undersöka sambandet mellan kommunala bolag och korruption vidare.  

 

Den här studien har till uppgift att undersöka om svenska kommuner som har större andel anställda, 

av de anställda i kommunal sektor, placerade i kommunala bolag också har högre korruptionsnivåer. 

Istället för som Lindström (2014) och Dahlström & Sundell (2014) att mäta i antal kommunala 

bolag per kommun kommer de anställda i kommunala bolag att vara i fokus. Andel anställda i 
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kommunala bolag syftar till hur många anställda som varje kommun har i kommunala bolag i 

relation till hur många som är anställda i den kommunala offentliga sektorn. Denna studie bygger 

för det första vidare på de empiriska resultaten i Dahlström & Sundell (2014: 130) och Lindström 

(2014) om att kommuner med fler kommunala bolag har högre kommunala korruptionsnivåer. De 

empiriska resultaten i Dahlström & Sundell (2014: 130) och Lindström (2014) grundar sig teoretiskt 

på att det finns en miljö med bristande insyn och stora upphandlingar i kommunala bolag. Det är 

tänkbara risker för att korrupta handlingar ska vara gynnsamma för de som skor sig på det offentliga 

för egen vinning (Erlingsson, 2006). För det andra testar denna studie det teoretiska antagandet att 

varje offentligt anställd är en tänkbar mottagare av mutor och därmed en ökad risk för att korruption 

ska uppstå (Acemoglu & Verdier, 2000). Följaktligen är motiveringen till denna studie att om en 

kommun har fler av sina anställda av den kommunala sektorn placerade i kommunala bolag ökar 

riskerna för att den kommunala korruptionen ska öka. I jämförelse med tidigare studier av 

Lindström (2014) och Dahlström & Sundell (2014: 230), som undersökte antalet kommunala bolag 

och dess effekter på kommunal korruptionsnivå, undersöker denna studie mer specifikt om det är 

fler anställda i kommunala bolag som ökar den kommunala korruptionsnivån. Det har visat sig att 

många av de kommunala bolagen inte aktivt bedriver verksamhet eller har några anställda. 

Följaktligen bör de också ha en ytterst liten inverkan på den kommunala korruptionsnivån. En 

annan fördel att undersöka andelen anställda i de kommunala bolagen och dess effekt på kommunal 

korruptionsnivå är att ytterligare få information om var någonstans den eventuella korruptionen 

finns i de kommunala bolagen. Om det hypotetiska sambandet mellan större andel anställda i 

kommunala bolag och högre kommunal korruptionsnivå är starkare och mer robust än antalet 

kommunala bolag och högre kommunal korruptionsnivå skulle det indikera att det främst är hos de 

anställda i de kommunala bolagen som korruptionen existerar och inte hos politikerna i styrelsen.      

 

Som tidigare nämnt undersöker denna studie om högre andel anställda i kommunala bolag har ett 

samband med högre kommunal korruptionsnivå. Då det kommer ske i kontroll för antalet 

kommunala bolag och dess påverkan på kommunal korruptionsnivå ökar kunskapen om hur de 

kommunala bolagen ska vara organiserade för att bäst motverka ökad kommunal korruption. 

Oavsett om andelen anställda i de kommunala bolagen eller om antalet kommunala bolag har 

starkast samband med högre kommunal korruptionsnivå får vi ökad information om hur de 

kommunala bolagen ska vara strukturerade för att minska riskerna att den kommunala korruptionen 

växer. Till exempel om många, till antalet anställda, små kommunala bolag är större 

korruptionsrisker än ett till antalet anställda lika stort kommunalt bolag. Det finns anledning att tro 

att den kommunala ledningen och journalister har det svårare att granska många mindre kommunala 

bolag istället för om dem bara behöver bevaka ett större kommunalt bolag. Resonemanget kan 
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vändas till att det är lättare att komma undan med korrupta handlingar i ett större kommunalt bolag 

då transaktionerna är många fler än i små bolag. Oavsett vad som är fallet kommer denna studie att 

öka förståelsen för var i de kommunala bolagen de eventuella korruptionsriskerna finns, vilket är ett 

outforskat område. Studien är högst kumulativ då forskningen funnit en statistisk signifikant 

korrelation mellan fler kommunala bolag och högre korruptionsnivåer samtidigt som exempelvis 

Dahlström & Sundell (2014: 234) efterfrågar mer forskning inom området. Slutligen är det också 

viktigt att samla mer kunskap om den organisationsförändring som den ökade bolagiseringen av den 

kommunala förvaltningen inneburit är ett legitimt och samhällsnyttigt sätt att bedriva offentlig 

verksamhet eller om det gör mer skada än nytta. I stycket nedan finns den forskningsfråga studien 

avser att undersöka och finna svar till. 

 

Forskningsfråga: 

Den forskningsfråga studien avser finna svar till är följande fråga: ”Leder större andel anställda i 

kommunala bolag till högre kommunal korruptionsnivå i Sverige?”. 

 

Disposition: 

Det här avsnittet presenterar upplägget i studien. I nästa avsnitt kommer teori och tidigare forskning 

om korruption presenteras. Först presenteras en kortare definition om vad korruption är för något. 

Efter det presenteras internationell forskning om vilka förklaringar som finns till korruption. 

Därefter ges förklaringar till korruption i Sverige och vilken tidigare forskning som finns inom 

området. Som avslutning av avsnittet om teori och tidigare forskning presenteras teoretiska 

förklaringar till samtliga oberoende variabler som medverkar i studien. I avsnittet efter teori och 

tidigare forskning kommer ett avsnitt om data och metod. Där presenteras hur all data är insamlad i 

denna studie och vilken metod som används i studien. I avsnittet därefter presenteras studiens 

resultat. I samma avsnitt analyseras resultaten i studien och det ges även tips på framtida 

forskningsområden som är anknutna till studiens resultat. Som sista avsnitt presenteras en slutsats 

av resultaten i studien. 

 

Teori och tidigare forskning: 

I den teoretiska delen av den här studien kommer jag att presentera såväl internationell som 

nationell teori om vetenskapliga förklaringar till korruption. Ur ett teoretiskt perspektiv kommer jag 

också att förklara varför många av de internationella förklaringarna till korruption inte går att 

applicera på Sverige. En internationell teoretisk genomgång av korruption är dock viktig för att öka 

förståelsen för hur man ska förstå korruption som vetenskapligt problem. Alla de variabler som är 

med i denna studie kommer också presenteras och motiveras varför de är med i studien i den 
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teoretiska delen. 

 

Begreppet korruption: 

Den vanligaste definitionen av begreppet korruption är att utnyttja den offentliga positionen för 

egen vinnings skull (Rose-Ackerman, 1978). Den nyss nämnda definitionen används också flitigt 

utav exempelvis Världsbanken och Transparency International i sina undersökningar om korruption 

(Dahlström & Sundell, 2014). Det är också de dataset som är framställda av Världsbanken och 

Transparency International som är de mest använda i empiriska studier som undersöker nivåer av 

korruption länder emellan (Treisman, 2007). Begreppet korruption är något inomvetenskapligt 

omstritt. Korruption som begrepp i ett snävt perspektiv avser ett givande och tagande av mutor i 

form av tjänster eller pengar. En bredare definition innefattar även nepotism och 

vänskapskorruption (Andersson & Babajan, 2014). Korruption används också som mått i hur väl 

samhällsstyrningen fungerar som i begreppet ”quality of government” (Rothstein & Teorell, 2008). 

I denna studie behandlas korruption som begrepp i ett något snävare format där givande och 

tagande av tjänster eller pengar är centrala. Anledningen till att korruption i denna studie avser det 

snävare begreppet är att det är det mest vedertagna inom vetenskapen vilket gör studien mer 

jämförbar med andra studier. När korruption omnämns i denna studie avser det offentlig korruption. 

Offentlig korruption syftar till korruptions som sker i den offentliga miljön (Erlingsson, 2006).  

 

Internationell forskning och teori om korruption: 

Den internationella korruptionsforskningen har i jakten på förklaringar till den varierande 

korruptionsnivån länder emellan delat in förklaringarna i fyra huvudområden. De fyra 

huvudområdena till korruption är i flera fall inte direkt kopplad till denna studie men ger en ökad 

insikt om vilka förklaringar som finns till korruption. Det är också viktigt att presentera dessa fyra 

etablerade förklaringar till korruption för att öka förståelsen för att vi måste finna andra förklaringar 

till korruptionen i Sverige. Förklaringar till korruption är i den internationella forskningen fördelade 

i administrativa, ekonomiska, politiska och kulturella förklaringsområden (Dahlström & Sundell, 

2014: 220).  

 

De förklaringar till varierad korruption som kategoriseras till det administrativa förklaringsområdet 

behandlar vanligtvis de offentliga tjänstemännens relation till politikerna. En mer fristående 

offentlig förvaltning, från politisk inblandning, har varit kopplad till lägre korruptionsnivå. Särskilt 

stor vikt har det lagts på vilket sätt de offentliga tjänstemännen anställs. En meritokratisk 

anställningsprocess i den offentliga förvaltningen anses vara korruptionshämmande i kontrast mot 

den anställningsprocess där de offentliga tjänstemännen anställs politiskt. Förklaringen till att en 
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meritokratisk anställningsprocess skulle motverka korruption är att de offentliga tjänstemännen 

hålls ansvariga för sina kollegor istället för politikerna. Därmed anses en meritokratisk 

anställningsprocess tillföra att politikerna och de offentliga tjänstemännen åtskils mer och istället 

granskar varandra och anmäler varandra om korruption uppdagas (Dahlström, Lapuente & Teorell, 

2012). 

 

De förklaringar som fördelas i det ekonomiska förklaringsområdet till varierad korruptionsnivå är 

ofta kopplade till ekonomisk utveckling (Dahlström & Sundell, 2014: 221). Undersökningar visar 

att ekonomisk utveckling höjer utbildningsnivån hos befolkningen och minskar det personliga 

inflytandet när det offentliga och privata kommer i kontakt med varandra. Både en ökad 

utbildningsnivå och ett minskat personligt inflytande förebygger korruption då korrupta handlingar 

blir svårare att komma undan med (Treisman, 2000). Ekonomisk utveckling har debatterats flitigt 

inom vetenskapen om korruption. Det som debatterats är om det är korruption som hämmar den 

ekonomiska utvecklingen eller om det är bristande ekonomisk utveckling som leder till högre 

korruptionsnivå. Det som är tydligt är att det finns ett samband med lägre korruptionsnivå och högre 

nivå av ekonomisk utveckling (Treisman, 2007). En annan ekonomisk faktor som anses ha en 

koppling till variation av korruption i länderjämförande studier är att länder med hårdare reglering 

av näringslivet har högre korruptionsnivåer (Treisman, 2007). En förklaring till varför hårdare 

reglering korrelerar med högre korruption är att en hårdare reglering utnyttjas av offentliga 

tjänstemän för att ta ut otillåtna avgifter (Djankov et al, 2002). 

 

De förklaringar som tillhör det kulturella förklaringsområdet till variationen av korruption i den 

internationella korruptionsforskningen berör många gånger religion och modernisering (Dahlström 

& Sundell, 2014). Exempelvis La porta et al (1999) menar att länder med hierarkiska statsreligioner 

har högre korruptionznivå än exempelvis protestantiska länder. En trolig följd av att de hierarkiska 

religionerna hämmar de statliga institutionernas utveckling att tjäna folket (La porta et al, 1999). 

Welzel & Inglehart (2008) menar att modernisering främjar folkets förmåga att kämpa för sin rätt 

till fungerande demokratiska institutioner. Följaktligen har en hög moderniseringsnivå en 

reducerande effekt på korruption.     

 

En vanlig politisk korruptionsförklaring i korruptionsforskningen är att varaktiga demokratier har 

lägre korruptionsnivåer än diktaturer eller nyblivna demokratier (Treisman, 2007). Att varaktiga 

demokratier är mer motståndskraftiga mot korruption anses bero på att demokratiska institutioner är 

mer etablerade. En särskilt viktig demokratisk institution i förebyggande av korruption är 

tryckfriheten som innebär att media kan rapportera och slå larm om oegentligheter i den offentliga 
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makten (Treisman, 2007). Dollar et al (2001) visar att länder med högre kvinnlig representation i 

det nationella parlamentet har lägre korruptionsnivå. Dollar et al (2001) menar att det beror på att 

kvinnor är mindre opportunistiska än män och istället tar mer hänsyn till det allmännas bästa och är 

således mindre benägna att ta emot mutor på bekostnad av allmänhetens intresse. En studie av 

Kunicova & Rose-Ackerman (2005) visar också att ett lands valsystem har en påverkan på hur hög 

korruptionsnivå landet har. Länder med majoritetssystem är mer korrupta än länder med 

parlamentarism med anledning av att parlamentarismen har större gransknings och vetomöjligheter 

än i ett majoritetssystem. Följaktligen kan de i större utsträckning förhindra oegentligheter 

(Kunicova & Rose-Ackerman, 2005). De flesta politiskt institutionella förklaringarna till variation i 

korruptionsnivå har utgångspunkten att om belöningen är större än risken att bli upptäckt bidrar till 

om individen agerar korrupt eller inte (Erlingsson, 2006).   

 

Utöver kulturella, ekonomiska, administrativa och politiska förklaringsområden till korruption i 

länderjämförande studier finns också historiska förklaringar till varför somliga länder är mer 

korrupta än andra. Utgångspunkten för de historiska förklaringarna till korruption är utformandet av 

det statliga rättssystemet. En viktig beståndsdel till att förebygga att korruption uppstår är ett 

effektivt rättsväsende som ökar risken att korrupta handlingar upptäcks och sedermera straffas. Det 

statliga rättsväsendet har i många fall influerats av antingen det brittiska eller det franska 

rättssystemet. Ett statligt rättssystem som influerats av det brittiska rättssystemet anses vara mer 

självständiga i de rättsliga bedömningarna än de länder vars rättssystem influerats av det franska 

rättssystemet. Ett mer självständigt rättsväsende anses ha ett flertal positiva effekter på den statliga 

prestationen däribland att minska korruptionsnivån. Således har länder med ett rättssystem influerat 

av det brittiska rättssystem bättre motståndskraft mot att korruption etableras i de offentliga 

förvaltningarna (Treisman, 2000).    

 

De internationella undersökningarna om korruption grundar sig inte alla på jämförelser mellan 

länder, även om de är vanligast. Somliga studier undersöker istället skillnader i korruption inom ett 

land. En studie av Charron & Lapuente (2013) visade att det finns variation i korruption inom 

europeiska länder som Belgien och Italien. Charron & Lapuente (2013) förklarade att 

korruptionsvariationen inom länderna med att de regioner som historiskt har mindre begränsningar 

för maktutövaren att utöva sin makt har högre nivåer av korruption. Likaså visade Goel & Nelson 

(2011) att amerikanska stater har olika korruptionsnivåer. Goel & Nelson (2011) förklarade 

korruptionsskillnader i USA med en varierande utbildningsnivå, en lägre utbildningsnivå leder till 

högre korruptionsnivåer. De korruptionsskillnader som finns inom ett land anses vara knutna till hur 

politiska och ekonomiska maktmedel utnyttjas för egen vinning och om motståndskraften i sociala, 
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politiska och statliga strukturer kan förhindra utnyttjandet av maktmedlen (Andersson & Babajan, 

2014).  I ett välutvecklat land som Sverige med högt utvecklade demokratiska institutioner är det 

mest sannolikt att korruption mestadels förekommer i de existerande offentliga institutionerna. Där 

anses tjänstemän och politiker kunna utnyttja sin ställning för egna ändamål (Andersson & Babajan, 

2014).  

 

Flera av de ovanstående förklaringarna till varför korruption uppstår är inte relevanta i fallet Sverige 

då det saknas variation mellan kommunerna (Dahlström & Sundell, 2014: 221). Exempelvis är 

Sverige ett av världens högst utvecklade länder. Att utvecklingsnivån skiljer sig något mellan 

kommunerna är rimligt att tro, men långtifrån så kraftigt som påvisas i länderjämförande studier. 

Följaktligen anses en ekonomisk förklaringsfaktor som utvecklingsnivån inte kunna förklara den 

varierade kommunala korruptionsnivån i Sverige. En annan faktor, som kan förklara skillnader i 

korruption mellan länder, som kan bortses ifrån i det svenska fallet är valsystem. Alla de svenska 

kommunerna använder samma slags valsystem och därmed kan valsystem inte ha någon 

förklaringskraft rörande variationen i den kommunala korruptionsnivån i Sverige. Med anledning av 

att alla de svenska kommunerna har liknande institutionell uppbyggnad kan vi också utesluta de 

flesta politiska och institutionella korruptionsförklaringar, som etablerats i länderjämförande studier, 

i fallet Sverige (Bergh et al, 2013: 120). Givetvis faller också historiska korruptionsförklaringar bort 

då samtliga svenska kommuner omfattas av ett och samma rättssystem. Utifrån de internationella 

korruptionsstudier som gjorts är det troligast att störst förklaringskraft i det svenska fallet har de 

politiska förklaringarna. Även om ett flertal faktorer till den politiska förklaringsfaktorn försvinner, 

så som att alla de svenska kommunerna omsluts av offentlighetsprincipen, finns det viss variation i 

andra förklaringsfaktorer. Förslagsvis finns det skillnader hos kommunerna i könsfördelningen i 

kommunfullmäktige och i mediebevakning. En annan politisk institutionell skillnad som kan 

förklara kommunala korruptionsskillnader i Sverige är att kommunerna har implementerat olika 

nivåer av bolagisering av den kommunala sektorn. Kommunal bolagisering är en kommunal 

institutionell förändring som kan öppna för att vinsten för individen att agera korrupt ökar och 

risken för upptäckt är relativt låg (Erlingsson, 2006). Så utifrån de fyra förklaringsfaktorerna är det 

den politiska som är mest applicerbar i det svenska fallet, även om en administrativ förklaring så 

som meritokratisk anställningsprocess också kan variera mellan kommuner.  

 

 

Tidigare forskning och förklaringar till korruption i Sverige: 

Forskning om korruption i Sverige har främst försökt att kartlägga om korruption existerar i Sverige 

och var någonstans korruptionen finns (Andersson, 1999: 9). I en nyligen släppt studie av 
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Andersson & Babajan (2014) undersöks det om de svenska medborgarna tror att korruption är något 

som förekommer i offentlig verksamhet i Sverige. Undersökningen av Andersson & Babajan (2014) 

antyder att den svenska korruptionsforskningen fortsatt fokuserar mycket på att legitimera sin 

existens och finner det viktigt att upplysa om att korruption är något som finns i den svenska 

offentliga verksamheten. Den del av den svenska offentliga sektorn som kartlagts som den största 

risken till att ha problem med korruption är den kommunala sektorn (Andersson, 2011: 21). En 

senare studie av Dahlström & Sundell (2014: 227) visar att de svenska kommunerna också skiljer 

sig åt mellan varandra i vilka korruptionsnivåer de har. Därmed finns också utrymme att undersöka 

förklaringar till varför vissa kommuner har högre korruptionsnivåer än andra. Det finns väldigt lite 

forskning om vad som förklarar variationen i de svenska kommunernas korruptionsnivå. Två 

empiriska studier av Bergh et al (2013: 140) och Dahlström & Sundell (2014: 230) har försökt hitta 

förklaringar till variationen i kommunal korruptionsnivå. Då det annars finns väldigt lite forskning 

om vilka förklaringsfaktorer som finns till den varierade kommunala korruptionsnivån bygger 

studiens alternativa oberoende variabler mycket på de variabler som presenteras i de studierna.             

 

Det finns fem stycken vanligt förekomna förklaringar till den varierade korruptionsnivån i de 

svenska kommunerna. De fem förklaringarna kommer också att vara med i denna studie som 

alternativa oberoende variabler. De fem vanligen använda korruptionsförklaringarna är kommunens 

befolkningsmängd, storleken på den kommunala offentliga sektorn, den kommunala 

utbildningsnivån, medial bevakning samt könsfördelningen i kommunpolitiken (Bergh et al, 2013: 

121). Nedan kommer jag att gå igenom och motivera varför var och en av dessa 

korruptionsförklaringar är med i denna studie. Utöver dessa fem korruptionsförklaringar ges också 

utrymme till förklaringar varför en ökad bolagisering av den kommunala offentliga verksamheten är 

en tänkbar förklaringsfaktor till ökade korruptionsnivåer i de svenska kommunerna. Administrativa 

förklaringar som exempelvis ifall en meritokratisk anställningsprocess premieras är en tänkbar 

förklaringsfaktor till den varierade korruptionsnivån i Sverige. Dock finns det ingen tillförlitlig data 

inom området, vilket nämns av Bergh et al (2013: 121). Följaktligen kan inte anställningsprocess 

som förklaringsfaktor få utrymme i denna studie då en kartläggning av de svenska kommunernas 

anställningsprocess är en alltför stor uppgift att ta sig an för en masteruppsats. Likaså finns det 

teorier om att utebliven politisk konkurrens i en kommun skulle kunna öka den kommunala 

korruptionsnivån (Andersson, 1999: 13). Tidigare empiriska studier har dock inte funnit något 

samband mellan minskad politisk konkurrens och ökad kommunal korruptionsnivå (Bergh et al, 

2013: 133). Då tillförlitlig data också saknas om utebliven politisk konkurrens i de svenska 

kommunerna kommer denna teoretiska förklaringsfaktor till variationen i kommunal korruption i 

Sverige inte vara med i denna studie.      
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 Andel anställda i kommunala bolag: 

En ökad bolagisering av den kommunala sektorn har det senaste decenniet allt flitigare nämnts som 

en möjlig korruptionsrisk av korruptionsforskare i Sverige. Under främst 1990-talet blev det allt 

vanligare för kommuner att omforma delar av den kommunala verksamheten till bolagsform 

(Erlingsson, 2006). De kommunala bolagen består av verksamhet som bedrivs i aktiebolag, stiftelse, 

ekonomisk förening och handelsbolag (SKL, 2011). En problematik med ökad bolagisering av 

kommunal verksamhet är att organisationsformen har tydliga brister som ökar sannolikheten för att 

korruption uppstår. Exempelvis brukar inte kommunrevisorer i regel granska bolagens affärer 

(Erlingsson, 2006). År 2014 fanns det i Sverige cirka 1700 kommunala bolag som de svenska 

kommunerna valt att placera en betydande del av den kommunala sektorn. En av de mest teoretiskt 

förankrade mekanismerna till att kommunala bolag anses vara en korruptionsrisk är den reducerade 

insynen (Erlingsson et al, 2014: 13). Problematiken med den bristande insynen kan delas upp i två 

kategorier. Den reducerade allmänna insynen och den reducerade interna insynen, det vill säga 

kommunpolitikernas bristande insyn i de kommunala bolagen. En undersökning av SOU (2011: 587) 

drog slutsatsen att allmänhetens insyn i de kommunala bolagen är otillfredsställande. Utredarna 

konstaterade att den bristande allmänna insynen kan vara ett resultat av att kunskapen är låg om att 

de kommunala bolagen omfattas av offentlighetsprincipen (SOU, 2011: 588). Det finns ett undantag 

där de kommunala bolagen inte omfattas av offentlighetsprincipen nämligen om ägandet av bolaget 

är mindre än 51 %. Det är dock viktigt att påpeka att de av kommunen minoritetsägda bolagen har 

som riktlinjer att verka efter offentlighetsprincipen (SOU, 2011: 563). Den bristande interna insynen 

i kommunala bolagen är kopplad till kommunpolitikernas insyn i sina kommunala bolag. En studie 

av Erlingsson et al (2011: 59) konstaterade att 42 % av de fullmäktigeledamöter i Norrköping, som 

medverkade i undersökningen, som inte hade styrelseuppdrag i ett kommunalt bolag ansåg att 

insynen i den kommunala verksamheten försämrades om den i större utsträckning bolagiserades. 

Sammantaget är både bristande allmän insyn och bristande intern insyn förknippade med ökade 

korruptionsrisker. Som Dahlström & Sundell (2014: 222) konstaterar så är insyn en viktig faktor för 

att kunna upptäcka möjliga oegentligheter i den kommunala verksamheten.  

 

En annan problematik som nämns med en ökad bolagisering av den kommunala förvaltningen är att 

det ökar tillfällen för korrupta handlingar. De ökade tillfällena syftar till att kommunala bolag 

varken befinner sig i den offentliga förvaltningen eller i den kapitalistiska marknaden. Istället är 

kommunala bolag delar av båda två (Erlingsson, 2006). Dahlström & Sundell (2014: 222) förklarar 

att ett mellanting av det offentliga och privata ökar riskerna för att politiker och anställda ska dra 

nytta av sin position för eget bruk. Anledningen att tillfällena ökar för korrupta handlingar är att 
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kommunala bolag inte har samma konkurrenssituation som ett vanligt företag och därmed uteblir 

trycket från marknaden att prestera. De kommunala bolagen applicerar ofta marknadsmässiga 

modeller med ekonomiska belöningar i form av bonusar. Ekonomiska bonusar i samband med en 

utebliven konkurrenssituation anses vara tillfällen som ökar risken för att korruption lönar sig 

(Dahlström & Sundell, 2014: 222).  

 

Två studier av Lindström (2014) och Dahlström & Sundell (2014) har empiriskt stöttat idén att fler 

kommunala bolag per kommun korrelerar med högre kommunal korruptionsnivå. Studien av 

Lindström (2014) visar att till antalet fler kommunala bolag per kommun korrelerar med högre 

korruptionsnivå. Undersökningen av Dahlström & Sundell (2014) presenterar resultat som visar att 

om en kommun har fler bolag än vad som är normalt för sin storlek är den förväntade 

korruptionsnivån något högre än vad som annars hade varit fallet. Med hjälp av tidigare forskning 

vet vi således att det finns ett samband mellan fler bolag och högre korruptionsnivåer. Det vi inte 

vet är om tankarna som presenteras av Acemoglu & Verdier (2000), om att fler anställda innebär 

fler korruptionsrisker, stämmer angående de kommunala bolagen. Det kan tänkas att till antalet fler 

kommunala bolag hänger ihop med fler anställda i bolagen. Så lätt är det dock inte då de svenska 

kommunala bolagen skiljer sig väldigt mycket från bolag till bolag och mellan de olika 

kommunerna. Exempelvis har en kommun med två kommunala bolag drygt 100 anställda medan en 

kommun med sex bolag bara har drygt 30 anställda. Denna studie undersöker om det är de anställda 

i de kommunala bolagen som är de ökade korruptionsriskerna då de befinner sig i en miljö som ökar 

tillfällena för att oegentliga handlingar ska löna sig. Hypotesen är att kommuner med större andel 

anställda av de anställda i den kommunala sektorn placerade i kommunala bolag har högre 

kommunala korruptionsnivåer.     

 

Antal kommunala bolag: 

Med tanke på att antalet kommunala bolag per kommun visat sig korrelera positivt med kommunal 

korruption i tidigare studier av Dahlström & Sundell (2014: 230) och Lindström (2014) kommer 

antalet kommunala bolag per kommun fungera som en kontroll i denna studie. Fler kommunala 

bolag anses innebära fler tillfällen till korruption för politiker och tjänstemän, särskilt då 

verksamheten befinner sig i ett mellanting av privat och offentligt (Dahlström & Sundell, 2014: 

222). Insynen anses även vara svag i de kommunala bolagen vilket ökar sannolikheten att eventuell 

korruption inte upptäcks (Erlingsson et al, 2014: 13). Att antalet kommunala bolag är med som 

alternativ oberoende variabel är för att försäkra oss om att inte resultaten om ett eventuellt samband 

mellan högre andel anställda i kommunala bolag och högre kommunal korruptionsnivå är spuriöst 

och drivs av antalet bolag som kommunen äger. Det är rimligt att tänka sig att fler kommunala 
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bolag korrelerar positivt med högre andel anställda i kommunala bolag. Därför är det extra viktigt 

att kontrollera så att inte antalet kommunala bolag styr ett eventuellt samband mellan högre andel 

anställda i kommunala bolag och högre kommunal korruptionsnivå.  

 

Storleken på den offentliga sektorn: 

En till storleken stor offentlig sektor har i litteraturen om förklaringar till korruption fått ett relativt 

stort utrymme. Storleken på offentlig sektor har i svenska studier operationaliserat som utgifter i 

den kommunala sektorn. I en internationell studie av Acemoglu & Verdier (2000) mäts i stället 

storleken på offentlig sektor i antalet anställda. Acemoglu & Verdier drar slutsatsen att en 

omfattande offentlig sektor ökar antalet tillfällen för byråkrater att agera korrupt. Acemoglu & 

Verdier (2000) menar vidare att antalet anställda i den offentliga sektorn också ökar antalet 

byråkrater som är beredda att agera korrupt mot betalning. 

 

Sambandet mellan en stor offentlig förvaltning och högre korruptionsnivå är dock omdebatterat där 

exempelvis Björnskov & Svendsen (2012) inte hittar något samband mellan högre korruptionsnivå 

och en större offentlig sektor. Istället pekar deras resultat på att länder med högre samhällelig tillit 

och med lägre korruptionsnivåer är länder med en mer omfattande offentlig sektor. Björnskov & 

Svendsen (2012) drar sedan slutsatsen att en låg korruptionsnivå är ett viktigt fundament för att 

skapa en omfattande offentlig sektor. Persson & Rothstein (2015) menar att en omfattande offentlig 

sektor är mindre korrupt men att dess befolkning har högre krav på sin stat att vara korruptionsfria 

då de har till större del hand om befolkningens resurser.  

 

I Andersson et al (2012: 204) beskrivs den svenska offentliga sektorn som stor och kompetent. Trots 

detta anser Bergh et al (2013: 124) att storleken på den offentliga sektorn i de svenska kommunerna 

rymmer tillräckligt med variation för att undersöka om det finns ett samband mellan korruption och 

storleken på den offentliga sektorn. Som tidigare nämnt är sambandet mellan högre korruptionsnivå 

och storleken på offentlig sektor omdebatterat, men det finns anledning att studera det på fallet 

Sverige då viss forskning pekar på att en större offentlig sektor innebär ökade risker för korruption. 

Särskilt intressant är att Acemoglu & Verdier (2000) nämner att större offentlig sektor ökar tillfällen 

för byråkrater att agera korrupt. Med anledning av detta kommer storleken på den offentliga sektorn 

i denna studie att vara grundad på antalet anställda i den offentliga sektorn. Detta skiljer sig från den 

studie av Bergh et al (2013: 135) som mäter storleken på den offentliga sektorn i offentliga utgifter 

per kommuninvånare. Resultaten i Bergh et al (2013: 135) visar att kommuner med högre offentliga 

utgifter per kommuninvånare inte har högre korruptionsnivå än kommuner med lägre offentliga 

utgifter per kommuninvånare.  
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Det finns dock anledning att undersöka om fler anställda i den kommunala sektorn korrelerar med 

högre korruptionsnivåer. Inte minst finns det all anledning att kontrollera för antalet anställda i den 

offentliga förvaltningen då den oberoende variabel som är i fokus i denna studie bygger på antalet 

anställda i de kommunala bolagen i förhållande till hur många som är anställda i den kommunala 

sektorn. Det är på så vis viktigt att kontrollera för antalet anställda i den kommunala offentliga 

sektorn så att inte storleken på den kommunala offentliga sektorn styr resultaten i studien. Det finns 

anledning att tro att en mer omfattande kommunal sektor också kan påverka i vilken form den 

bedrivs. Exempelvis kommuner med en större kommunal sektor kan vara mer benägna att bedriva 

den i bolagsform.  

 

I den här undersökningen kommer storleken av den offentliga sektorn att mätas i antalet anställda 

och utgöra en alternativ oberoende variabel. Hypotesen är att kommuner med fler anställda i den 

kommunala sektorn har högre korruptionsnivåer och bygger på det teoretiska antagandet att varje 

anställd är en ökad risk för att ta emot muta (Acemoglu & Verdier, 2000). 

 

Befolkningsmängd: 

En kommun med ett större antal invånare anses ha större risker för att ha högre korruptionsnivåer än 

kommuner med färre antal invånare. En hypotes som får stöd av studier utförda av Bergh et al 

(2013: 133) och Dahlström & Sundell (2014: 2310). De faktorer som anses kunna höja 

korruptionsnivåerna i större kommuner är att riskerna för att korrupta handlingar upptäcks är 

mindre samt att korrupta handlingar sprids på fler skattebetalare (Bergh et al, 2013: 121). Att risken 

för upptäckt av korrupta handlingar är mindre i kommuner med en större befolkning och fler 

anställda beror på att journalister har svårare att granska all information i större befolkningar och 

därmed är det lättare att en korrupt handling inte upptäcks. En större befolkning anses också inte 

vara lika benägen att granska kommunala politiker och tjänstemän då kostnaderna av korrupta 

handlingar är mindre per invånare då den sprids på fler invånare (Bergh et al 121). Korrupta 

handlingar anses också i större kommuner få en mer indirekt mottagare vilket leder till att 

samvetskvalet blir mindre för den som utför korrupta handlingar. Exempelvis Rose (2011) 

argumenterar för att individer är mer benägna att begå tvivelaktiga handlingar i större befolkningar 

där kostnaden av den tvivelaktiga handlingen sprids på fler skattebetalare. Följaktligen är individer 

mindre benägna att känna skuld för sina handlingar inför en större befolkning än för en mindre 

befolkning.  

 

I denna studie är det också viktigt att kontrollera för befolkningsmängd då kommuner med en större 
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befolkning också troligen har större kommunala bolag med fler anställda. Detta kontrolleras i och 

för sig i att de anställda i de kommunala bolagen mäts som en andel av alla anställda i den 

kommunala sektorn. Det är dock viktigt att ha med befolkningsmängd som alternativ oberoende 

variabel så att det inte är befolkningsmängden som påverkar hur stor andel av de kommunalt 

anställda som har sin anställning i kommunala bolag och att det sedan har en påverkan på hur hög 

korruptionsnivå en kommun har.  

 

Tidigare undersökning av Bergh et al (2013: 133) och Dahlström & Sundell (2014: 230) om orsaker 

till den svenska variationen i korruption har hittat att kommuner med större befolkningsmängd 

korrelerar med högre korruptionsnivå. Resultaten i tidigare undersökningar indikerar att det är 

viktigt att kontrollera för befolkningsmängd i försöken att hitta förklaringar till den varierade 

kommunala korruptionsnivån. Hypotesen är att kommuner med större befolkning har högre 

korruptionsnivåer. 

 

Könsfördelningen i kommunpolitiken: 

I en studie av Dollar et al (2001) fann forskarna att länder med högre kvinnlig representation i det 

nationella parlamentet korrelerar med lägre korruptionsnivåer. Mekanismerna som lyfts fram av 

Dollar et al (2001) är att kvinnor generellt sätt värnar mer om det allmännas intresse och är 

sedermera mer pålitliga att tjäna det offentliga. Studien har dock kommit att kritiseras av Goetz 

(2007) för att bortse från att miljön och tillfällen där mutor kan förekomma befinner sig i en 

mansdominerad miljö som de kvinnliga tjänstemännen och politikerna inte har tillgång till. Även en 

studie av Sung (2003) kritiserar resultaten i Dollar et al (2001) och anser att korrelationen mellan 

högre andel kvinnliga parlamentsledamöter och lägre korruptionsnivå drivs av ett lands 

demokratiska utveckling. 

 

 Resultaten i Bergh et al (2013: 133) tyder på att fler kvinnor i den kommunala politiken inte har 

någon inverkan på den kommunala korruptionsnivån. Författarna lyfter ändå fram att korrelationen 

mellan högre andel kvinnliga politiker och lägre korruptionsnivå lämpar sig bra för att undersöka i 

en studie om de svenska kommunernas korruptionsnivåer, där den demokratiska nivån är likartad 

och inte har någon effekt. Följaktligen kommer denna studie att kontrollera för om sambandet 

mellan kvinnlig representation i kommunpolitiken har något påverkan på de svenska kommunernas 

korruptionsnivå. Hypotesen är att fler kvinnor i den kommunala politiken har en reducerande effekt 

på den kommunala korruptionsnivån.  
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Kommunal utbildningsnivå: 

En befolkning med högre utbildningsnivå är enligt tidigare forskning mer kompetent att upptäcka 

och rapportera när oegentligheter och korruption förekommer i det offentliga (Treisman, 2000). I 

länderjämförande studier, exempelvis Dutta & Roy (2013), har det visat sig att länder med högre 

utbildningsnivå är mindre korrupta. En studie av Glaeser & Saks (2004) konstaterade att den 

skiftande utbildningsnivån inom ett land också korrelerar med den varierade korruptionsnivån i 

landet. Resultaten i Glaeser & Saks (2004) påvisade att amerikanska stater som har fler 

korruptionsmål med fällande domar har en lägre utbildningsnivå. Goel & Nelson (2011) byggde 

vidare på resultaten i Glaeser & Saks (2004), men mätte också korruption på det mer vedertagna 

sättet i uppfattningar, och fann också de att amerikanska staterna med högre utbildningsnivå har 

generellt sätt en lägre korruptionsnivå.  

 

Utbildningsnivå är en viktigt alternativ oberoende variabel i denna studie. Inte minst beroende på att 

tidigare forskning har visat att varierade korruptionsnivåer inom ett land kan korrelera med de 

skiftande utbildningsnivåer som finns inom landet. Ett flertal av de svenska korruptionsskandalerna 

har också upptäckts av civila medborgaren, något som antyder att en varierad utbildningsnivå i de 

svenska kommunerna kan ha en reell betydelse i hur väl kommunernas befolkning kan förebygga 

och motverka till att korruption uppstår (Bergh et al, 2013: 124). En kommun med högre 

utbildningsnivå har således medborgare som är mer kompetenta att upptäcka korruption i form av 

att granska och ta del av medial information och sedermera straffa de skyldiga (Bergh et al, 2013: 

125).     

 

I tidigare studie av Bergh et al (2013: 135) fann författarna inget samband mellan högre 

utbildningsnivå och lägre kommunal korruptionsnivå. Den här studien kommer att mäta 

utbildningsnivå i en minst treårig högskoleutbildning till skillnad från tidigare studier som 

inkluderat lägre högskoleutbildning i den höga utbildningsnivån. Detta steg görs för att öka 

variationen mellan kommunerna och för att kontrollera om en hög utbildningsnivå kan tänkas ha en 

inverkan på den kommunala korruptionsnivån och resultaten i studien. Hypotesen är att kommuner 

med fler högutbildade reducerar den kommunala korruptionsnivån.   

 

 

 

Lokal medial bevakning 

De korruptionsskandaler som avslöjats i Sverige, mestadels på lokal nivå, är framförallt frukten av 

journalisters granskande arbete av den politiska makten (Andersson et al, 2012: 101). Medierna i 
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Sverige har en grundlagsskyddad pressfrihet som främjar journalisters granskande arbete som i sin 

tur leder till ökad transparens i den offentliga förvaltningen och politiken (Andersson et al, 2012: 

389). En studie av Färdigh (2013) bekräftar att en starkare pressfrihet är en viktig faktor i att 

bekämpa korruption i väletablerade demokratiska system. Det finns också andra mekanismer som är 

viktiga i medias bevakning för att bekämpa korruption. Exempelvis är tillgängligheten av medial 

information, så som tidningar, viktiga (Färdigh, 2013). I det avseendet finns anledning att tro att de 

svenska kommunerna kan skilja sig åt mellan varandra då antalet tidningsredaktioner per kommun 

varierar. Följaktligen minskar troligen informationen att del av för invånarna i en kommun med 

mindre lokal medial rapportering. Sedan finns det också uppenbara fördelar i att fler 

tidningsredaktioner och journalister som bevakar och är lokaliserade i en kommun ökar 

sannolikheten att korrupta handlingar upptäcks. Därför avskräcks offentliga tjänstemän och 

politiker från att utföra korrupta handlingar då risken för upptäckt är för stor (Bergh et al, 2013: 

125). Även om pressfriheten för journalisterna i de svenska kommunerna är likartad finns all 

anledning att undersöka sambandet med om den lokala mediebevakningen kan tänkas vara en 

påverkande faktor till kommunernas korruptionsnivå. Särskilt då frekvensen av antalet 

tidningsredaktioner skiljer sig åt mellan kommunerna. Därför kommer också den lokala 

mediebevakningen att representeras som en alternativ oberoende variabel i denna studie. 

 

Studien av Bergh et al (2013: 135) fann inga samband mellan högre antal tidningsredaktioner och 

lägre korruptionsnivå. Den här undersökningen använder sig av en annan korruptionsdata som inte 

ställt frågor om direkt erfarenhet av mutor. Att inte ställa frågor om direkt erfarenhet av mutor kan 

öka variationen i korruptionsnivån mellan kommunerna (Dahlström & Sundell, 2014: 224). 

Följaktligen är det viktigt att kontrollera för den mediala bevakningen då det sannolikt finns mer 

variation i den korruptionsdata som används i denna studie och som möjligen kan förklaras av den 

mediala bevakningen. Hypotesen är att kommuner med fler tidningsredaktioner har lägre 

korruptionsnivåer. 

 

Nedan finns en texttabell som sammanfattar de hypotetiska förhållanden hos varje oberoende 

variabel som finns med i studien på den beroende variabeln, kommunal korruptionsnivå. 
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Texttabell om de hypotetiska förhållanden mellan oberoende och beroende variabel 

 

Andel anställda i kommunala bolag Hypotesen är att högre andel anställda 

som är placerade i kommunala bolag av 

de anställda i kommunal sektor leder till 

högre kommunal korruption 

Antal kommunala bolag Hypotesen är att fler till antal kommunala 

bolag leder till högre kommunal 

korruptionsnivå 

Antal anställda i kommunal sektor  

(Storlek på offentlig sektor) 

Hypotesen är att fler antal anställda i 

kommunal sektor leder till högre 

kommunal korruptionsnivå 

Befolkningsmängd Hypotesen är att kommuner med större 

befolkningsmängd har högre kommunal 

korruptionsnivå 

Könsfördelning i kommunfullmäktige Hypotesen är att kommuner med större 

andel kvinnor i kommunfullmäktige har 

lägre kommunal korruptionsnivå 

Lokal mediebevakning Hypotesen är att kommuner som har fler 

lokaliserade tidningsredaktioner har lägre 

kommunal korruptionsnivå 

Andel högutbildade Hypotesen är att kommuner med större 

andel högutbildade har lägre kommunal 

korruptionsnivå 

 

 

 

Datainsamling och metod: 

I det här avsnittet presenteras datainsamling över samtliga variabler som används i studien och den 

metod som används för att undersöka den data som samlats in.  

 

Metod: 

Den data som samlats in om variablerna i studien täcker i samtliga fall alla de 290 svenska 

kommunerna. För att bäst besvara studiens forskningsfråga ”Leder större andel anställda i 

kommunala bolag till högre kommunal korruptionsnivå i Sverige?” används en kvantitativ och 

statistisk analysmetod. Statistisk analysmetod är en bra metod att använda när man vill generalisera 

och dra slutsatser av stora mängder data (Esaiasson et al, 2012: 346). 

 

Denna studie är till sin natur förklarande då syftet är att förklara vad som orsakar variationen av 

kommunal korruption bland de svenska kommunerna. Studien bygger vidare på teorier om att 

kommunala bolag är en möjlig riskfaktor till att utveckla högre kommunal korruption (Erlingsson, 

2006), vilket även empiriskt bevisats studier av Dahlström & Sundell (2014: 230) och Lindström 
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(2014). Studien grundar sig också på tankarna om att varje anställd i en offentlig anställning är en 

möjlig mottagare av mutor (Acemoglu & Verdier, 2000). De två teorierna slås ihop och testar 

sambandet om kommuner med större andel av de anställda i den kommunala sektorn placerade i 

kommunala bolag har högre kommunal korruptionsnivå. Studien är därför teoriprövande.  

 

För att undersöka sambandet mellan högre andel anställda i kommunala bolag och högre kommunal 

korruptionsnivå används regressionsanalysinstrumentet OLS (ordinary least squares) i 

statistikprogrammet SPSS. OLS förmodar ett linjärt samband där varje ökat steg är värt lika mycket. 

Det är därför viktigt att variablerna i studien befinner sig på intervallskalenivå (Garson, 2012). Den 

enklaste ekvationen som ett linjärt samband beskrivs i är i följande formel. 

 

Yi = b0+b1xi+ei 

 

Yi står för det förväntade utfallet i den beroende variabeln. X1 är talet som motsvarar den oberoende 

variabeln och b1 står för det förväntade sambandet mellan den oberoende variabeln och den 

beroende variabeln med ett förväntat standardfel, ei. B0 är regressionens interceptvärde, alltså det 

förväntade värdet av den beroende variabeln om den oberoende variabeln har värdet 0 (Field, 2012).         

 

 Nedan presenteras operationaliseringar av de variabler som finns med i denna studie. Först och 

främst är syftet med att beskriva operationaliseringarna av variablerna i studien att redogöra för hur 

insamlingen gått till av den data som finns med i studien och att insamlingen är gediget genomförd 

så att resultaten i studien är tillförlitliga. Det finns även fördelar att tydligt redogöra 

operationaliseringarna av variablerna i studien för att hjälpa kommande studier inom området att 

möjligen justera och ändra måtten för att finna nya tänkbara förklaringar till kommunal korruption i 

Sverige.  

 

Operationalisering av den beroende variabeln kommunal korruptionsnivå: 

Den korruptionsdata som används i studien är skapad av Carl Dahlström och Anders Sundell på 

QoG-institutet, tillhörande Göteborgs universitet, och var genomförd under 2012-2013 (Dahlström 

& Sundell, 2013). Undersökningen som ligger till grund för den korruptionsdata insamlad av 

Dahlström & Sundell (2013) bygger på frågor till samtliga kommunfullmäktigeledamöter i Sveriges 

kommuner där nästan fyra av fem tillfrågade i undersökningen svarade. Vilket innebär att den 

korruptionsdata som är insamlad av Dahlström & Sundell (2013) är den mest omfattande av sitt slag 

i Sverige. Undersökningen bygger på frågor om korruption till kommunfullmäktigeledamöter som 

ligger nära både uppfattningar och erfarenheter av korruption i den kommunala sektorn (Dahlström 
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& Sundell, 2014: 224). De tre mest etablerade sätten att mäta korruption är i erfarenheter, fällande 

domar och uppfattningar (Goel & Nelson, 2011). Fällande domar har visat sig vara ett bristfälligt 

mått med tanke på att få fällande korruptionsdomar kan tänka sig vara just tecken på att 

korruptionen är utbredd och att utslag i domar har kunnat köpas (Goel & Nelson, 2011). Även 

erfarenhetsmåttet har visat sig bristfälligt då direkta frågor om erfarenhet av korruption ofta innebär 

ett stort bortfall av svar då få vill erkänna att de har direkt erfarenhet av korruption (Dahlström & 

Sundell, 2014: 224). Att mäta korruption i uppfattningar har också kritiserats för att uppfattningar 

nödvändigtvis inte behöver spegla hur omfattande den verkliga korruptionen är (Andersson & 

Babajan, 2015). Det vanligaste och mest etablerade sättet att mäta korruption idag är i uppfattningar 

(Dahlström & Sundell, 2014: 223). 

 

De frågor som ställs till kommunfullmäktigeledamöter av Sundell & Dahlström (2013) undersöker 

om de uppfattat att korruption förekommit i kommunen och klassificeras som ett mellanting av 

erfarenhetsmåttet och uppfattningar. Att det är ett mellanting av erfarenheter och uppfattningar 

beror på att kommunfullmäktigeledamöter troligen har en bra insyn i den kommunala verksamheten 

och har erfarenhet av vad som pågår i den kommunala förvaltningen. Frågorna om korruption 

undviker också personliga frågor som i andra undersökningar inneburit bortfall av svarande då 

många kommunalpolitiker inte vill erkänna att de har direkt erfarenhet av korruption (Dahlström & 

Sundell, 2014: 224). Dahlström & Sundell (2013) använder sig av den mest vedertagna definitionen 

av begreppet korruption som ett missbruk av offentliga medel för eget ändamål som togs fram av 

Rose-Ackerman (1978) och som också används i denna studie.            

 

Operationalisering av den oberoende variabeln andelen anställda i kommunala bolag: 

Den data som är insamlad om kommunernas bolag är i grunden byggd på data som är insamlad av 

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Den har gjorts tillgänglig av Bengt-Olof Knutsson på 

SKL och bygger på information om namn på de kommunala bolagen och vilken kommun som är 

ägare. Den data jag fått tillgång från SKL ligger till grund för den oberoende variabel som är central 

i denna studie, andelen anställda i kommunala bolag. Andelen anställda i kommunala bolag syftar 

till hur många av de anställda i varje kommuns kommunala sektor som är anställda i kommunala 

bolag, vilket sedan anges i en procentsats och därför används termen andel. Först har jag valt att 

sammanställa de kommunala bolag som är ensamägt av en kommun och inte ägs av flera kommuner. 

Det är viktig att poängtera att ett ensamägt kommunalt bolag kan vara ägt av en kommun 

tillsammans med olika företag, men det kan inte ägas av flera kommuner. Motiveringen till detta 

tillvägagångssätt är att flera av de kommunala bolag som ägs tillsammans av kommuner är delade 

på väldigt många kommuner och således bedrivs väldigt liten kommunal verksamhet för varje 
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kommun i de gemensamt ägda kommunala bolagen. En annan viktig fördel med ensamägda 

kommunala bolag är att av kommuner delägda kommunala bolag ofta tillhör större koncerner där en 

kommun står som ägare. Det blir följaktligen svårt att beräkna till vilken kommun de anställda i det 

kommunala bolaget ska räknas och till vilket antal.  

 

Det är också viktigt att nämna att de kommunala bolagen i studien är till olika stora andelar ägda av 

kommunerna. Ett kommunalt bolag kan vara helägt av en kommun men kan också vara ägt till en 

mindre andel som innebär att kommunen inte är majoritetsägare av det kommunala bolaget. 

Andelen ägarskap i ett kommunalt bolag skulle kunna påverka till hur stor andel som antalet 

anställda ska räknas till den kommunala verksamheten. Information om till hur stor del kommunen 

äger ett kommunalt bolag fanns inte tillgänglig i det datamaterial jag mottog av SKL. Därför kan 

inte studien ta upp eventuella skillnader i hur många av de anställda som hör till den kommunala 

verksamheten av ett bolag. Även om det är något problematiskt att andelen kommunalt ägarskap 

varierar i bolagen minskar problematiken avsevärt i och med att nära 90 % av de kommunala 

bolagen är majoritetsägda av den kommun som äger dem (SKL, 2013: 17). De av kommunen 

majoritetsägda kommunala bolagen har bindande lagar om att de ska fungera som all annan 

offentlig verksamhet medan de av kommunen minoritetsägda kommunala bolag har riktlinjer att 

agera som en offentlig verksamhet (SOU, 2011: 588). Oavsett till vilken andel en kommun äger ett 

kommunalt bolag är det rimligt att tro att de anställda i det kommunala bolaget inte enbart har 

arbetsuppgifter som antingen berör det offentliga eller privata, utan istället arbetar med uppgifter 

som rör både det offentliga och det privata. Därmed är det också rimligare att räkna samtliga 

anställda i ett kommunalt bolag oavsett andelen ägarskap. Även om lagstiftningen är starkare i 

majoritetsägda kommunala bolag finns riktlinjer att de anställda i minoritetsägda kommunala bolag 

ska agera som om de vore anställda i offentlig verksamhet. Därför har samtliga anställda i de 

kommunala bolagen i denna studie räknats till den kommunala sektorn.  

 

För att kunna mäta den oberoende variabeln som är central i studien, andelen anställda i kommunala 

bolag, har jag samlat in data om antalet anställda i varje ensamägt kommunalt bolag. Data om 

antalet anställda i de kommunala bolagen är tillgänglig på hemsidan www.allabolag.se. Allabolag.se 

är en hemsida som listar information, bland annat om antalet anställda, om alla företag som finns 

registrerade i Sverige. Det var SCB som tipsade om att jag skulle använda tillgänglig information 

från allabolag.se i min studie. SCB anser allabolag.se vara en väldigt trovärdig källa som hämtar 

data om alla svenska bolag från SCB, Bolagsverket, Skatteverket och UC. UC är ett 

kreditupplysningsföretag som ägs av Nordea, SEB, Handelsbanken och Swedbank. Informationen 

om antalet anställda i de kommunala bolag som är med i studien bygger på data från 2012-2014. 

http://www.allabolag.se/
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Anledningen att årtalet om antalet anställda skiljer sig åt mellan bolagen är att det helt enkelt inte 

redovisas årligen av alla företag om antalet anställda. Jag har systematiskt arbetat efter att ta med 

det senaste tillgängliga årtalets redovisade antal anställda till studien. Exempelvis om det finns 

information om ett kommunalt bolags antal anställda under samtliga tre år mellan 2012-2014 

använder jag mig av antalet anställda under 2014. Även om den korruptionsdata som utgör den 

beroende variabeln kommunala korruptionsnivå var insamlad 2012-2013 (Dahlström & Sundell, 

2013) är det fördelaktigt att använda senare data om antalet anställda i studien. Fördelen med att 

använda data om antalet anställda i de kommunala bolagen från år 2014 är att det bättre passar 

informationen om de kommunala bolag som gjorts tillgänglig av SKL som är grundad på vilka 

kommunala bolag som finns år 2014. Det kan exempelvis ha skett förändringar i en kommuns 

kommunala bolag som innebär att verksamheten i två kommunala bolag som fanns 2012 flyttats till 

ett kommunalt bolag 2014. Följaktligen är det fördelaktig med senare information om antalet 

anställda i bolagen då den bättre matchar med data, från SKL, om de kommunala bolag som finns 

idag. I de fall där data inte funnits tillgänglig om antalet anställda i de kommunala bolagen under 

perioden 2012-2014 har jag dragit slutsatser utifrån om lön betalats ut till anställda. I de fall där det 

är angivet att lön till anställda är 0kr per år har jag dragit slutsatsen att om ingen lön betalats ut till 

anställda finns det rimligtvis inga anställda i det kommunala bolaget. Även här gäller samma 

princip att det senaste tillgängliga årtalet är det som prioriteras. De kommunala bolag som är 

inaktiva eller likviderade räknas antalet anställda till 0 då de kommunala bolagen inte längre 

existerar eller är aktiva. Om ett likviderat kommunalt bolag år 2014 har varit aktiv år 2012-2013 

räknas de i denna studie ha 0 anställda. Det görs med anledning av att alla inaktiva och likviderade 

kommunala bolag blir behandlade på samma sätt i denna studie. Även i dessa fall finns det också 

anledning att tro att verksamheten i det likviderade kommunala bolaget kan ha flyttats till andra av 

kommunen ägda bolag. För att minska risken att räkna antalet anställda dubbelt beräknas därmed 

likviderade och inaktiva bolag ha 0 i antalet anställda.  

 

I tre kommunala bolag där ingen information fanns om varken lön eller anställda har jag letat upp 

kommunernas årsredovisningar som anger hur många anställda som finns i bolagen. I 20 

kommunala bolag har jag inte funnit någon information om antalet anställda varken på allabolag.se 

eller på kommunernas årsredovisningar vilket inneburit att de blir missing values i undersökningen 

och tas bort. Då alla ensamägda kommunala bolag i studien är till antalet 1534 är ett bortfall av 20 

kommunala bolag ett relativt litet bortfall och bortfallet utgör bara 1,3 % av samtliga kommunala 

bolag. Ett bortfall är alltid problematiskt men rimligtvis bör inte ett bortfall på 1,3 % av de 

kommunala bolagen nämnvärt påverka resultaten i studien.          
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Strukturen av de kommunala bolagen skiljer sig mycket åt mellan kommunerna. En vanlig struktur 

är dock att en kommun äger ett kommunalt bolag som i sin tur äger ett flertal andra kommunala 

bolag. Exempelvis som Erlingsson et al (2014: 38) uppger att Norrköpings kommun står som ägare 

för ett holdingbolag som heter Norrköpings Rådhus AB som i sin tur äger ett antal dotterbolag. 

Denna struktur av ägande kallas för bolagskoncern (Erlingsson et al, 2014: 38). Efter att ha samtalat 

med SCB och deras företagsavdelning ska antalet anställda i koncernbolag också innefatta de 

anställda i koncernbolagets dotterbolag. På allabolag.se finns det redovisat om antalet anställda i ett 

kommunalt bolag är ett koncernbokslut eller ett ensamt bolags bokslut. I de fall där det angetts att 

antalet anställda syftar till koncernbokslut har jag räknat bort de anställda som finns i dotterbolagen 

så att de inte räknas dubbelt. Det här har varit en delikat och tidskrävande process men jag har ändå 

gått igenom varje kommunalt bolag minst två gånger så att eventuella fel undvikits. 

 

Efter att ha fått fram och sammanställt hur många, till antalet, anställda som finns i de svenska 

kommunernas kommunala bolag har jag beräknat till vilken andel de utgör av de anställda i varje 

kommuns kommunala sektor. Det är viktigt att antalet anställda i kommunala bolag sätts i relation 

till hur många som är anställda i den kommunala sektorn för att bättre fånga upp proportionerliga 

skillnader mellan de svenska kommunerna och hur många anställda de har i kommunala bolag. Data 

om antalet anställda i den offentliga kommunala sektorn är hämtad från SCB och är kommunernas 

anställda i november 2014. Den data som är hämtad från SCB om antalet anställda i kommunal 

sektor täcker branscher som teknik och kultur och fritid som är vanliga branscher där kommuner 

bedriver kommunala bolag (Erlingsson et al, 2014: 7). Med anledning av att de anställda i offentlig 

kommunal sektor täcker branscher som i stor utsträckning har bolagiserats har jag valt att dela 

antalet anställda i kommunal sektor med antalet anställda i de kommunala bolagen för varje 

kommun. Följaktligen har jag fått fram andelen anställda, av de anställda i den kommunala sektorn, 

i de kommunala bolagen.  

 

Givetvis finns det reliabilitetsrisker i en omfattande datainsamling som jag utfört som kan uppstå på 

grund av slumpen, trötthet eller slarvfel (Esaiasson et al, 2012: 63). För att undvika problemet med 

slumpmässiga fel har jag två gånger gått igenom alla kommunala bolag och deras anställda så att 

jag ska vara så säker som möjligt på att den data som jag själv sammanställt ska stämma. 

 

Som tidigare nämnt är hypotesen att större andel anställda i kommunala bolag korrelerar positivt 

med ökad kommunal korruptionsnivå. Hypotesen är teoretiskt förankrad i att kommunala bolag 

befinner sig i ett mellanting av privat och offentlig verksamhet vilket främjar korruption (Erlingsson, 

2006) samt att insynen är svag i de kommunala bolagen (Erlingsson et al, 2014: 12). De anställda i 
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sig är också teoretiska korruptionsrisker då varje anställd anses kunna vara en tänkbar 

korruptionsrisk (Acemoglu & Verdier, 2000). En anställd i ett kommunalt bolag bör följaktligen 

vara en ännu större korruptionsrisk än övriga anställda i kommunal sektor.   

 

Operationalisering av de alternativa oberoende variablerna: 

 

Antal ensamägda kommunala bolag per kommun: 

Den andra variabel som är skapad av den data som blivit tillgänglig av SKL är antalet kommunala 

bolag per kommun. I fallet med den alternativa oberoende variabeln antalet kommunala bolag har 

jag sammanställt antalet kommunala bolag per kommun som är ägt av en kommun och inte flera 

kommuner. Med ensamägt kommunalt bolag menas att det bara är en kommun som har ett ägarskap 

i det kommunala bolaget, men ägandet kan ske tillsammans med företag. I det ordinarie dataset som 

gjorts tillgänglig av SKL och Bengt-Olof Knutsson är kommunala bolag som ägs av många eller av 

enbart en kommun med. Jag har sedan valt att räkna bort de kommunala bolag där flera kommuner 

har ett ägarskap och sammanställt de ensamägda kommunala bolagen till antal per kommun. Det 

finns givetvis en reliabilitetsrisk (Esaiasson et al, 2012: 63) att jag begått något misstag i 

sammanställningen av kommunala bolag, men då jag kontrollräknat kommunerna och deras 

ensamägda kommunala bolag bör denna risk vara liten. Då tidigare studier av Dahlström & Sundell 

(2014: 230) och Lindström (2014) visat att fler antal kommunala bolag korrelerar positivt med 

högre kommunala korruptionsnivå är hypotesen att fler antal kommunala bolag kommer korrelera 

positivt med högre kommunala korruptionsnivåer.   

 

Storleken på den kommunala offentliga sektorn: 

Studiens data om storleken på den kommunala offentliga sektorn bygger på sammanställda 

uppgifter som SCB samlat in om antalet anställda. Den data från SCB om den kommunala 

offentliga sektorn innefattar kommunalt anställda i sju olika områden: administration, teknik, vård 

och omsorg, socialt och kurativt, rehabilitering och förebyggande, skola och förskola samt området 

kultur, turism och fritid. Den data som jag hämtat från SCB är från november 2014 och var den 

senaste tillgängliga vid studiens start. För att den data från SCB, storleken på den kommunala 

sektorn, ska passa min studie har jag fått göra små justeringar. De justeringar jag har gjort är att ta 

bort de svenska landstingens anställda så att den data från SCB är mer anpassad till formatet i min 

studie. Hypotesen är att en större offentlig sektor till antalet anställda korrelerar positivt med högre 

kommunal korruptionsnivå. Det hypotetiska sambandet är grundat på det teoretiska antagandet att 

varje offentligt anställd är en ökad korruptionsrisk i likhet med slutsatserna av Acemoglu & Verdier 

(2000). Storleken på offentlig sektor kommer i resultatdelen namnges som ”antal anställda i 
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kommunal sektor” för att understryka vad variabeln exakt mäter. 

 

Befolkningsmängd: 

Data om den kommunala befolkningsmängden kommer även den från SCB och är från december 

2014, den senaste tillgängliga vid studiens start. För att den data som kommunernas 

befolkningsmängd ska passa min studie har jag fått göra en justering, landstingens 

befolkningsmängd har tagits bort. Hypotesen är att en ökad befolkningsmängd korrelerar positivt 

med högre kommunal korruptionsnivå. Antagandet är grundat på dels tidigare empiriska resultat 

som i Bergh et al (2013: 133) men också på teoretiska tankar som framförs av Rose (2011) att i 

större befolkningar sprids korruptionens kostnader på fler invånare. Det innebär att korrupta 

gärningar blir mindre skadliga för varje individ och öppnar för att agera korrupt då det anses vara 

ett mindre brott jämfört med i en liten befolkning. I denna studie kommer den lokala 

befolkningsmängden att logaritmeras, naturlig logaritm, för att dels minska att skevheten i variabeln. 

Det är också troligt att varje ökad invånare i alla de svenska kommunerna inte har samma påverkan 

på den kommunala korruptionsnivån (Dahlström & Sundell, 2015: 230). Det är rimligt att anta att 

en ökad invånare i en liten kommun har större påverkan på den kommunala korruptionsnivån än en 

ökad invånare i en stor kommun har på den kommunala korruptionsnivån. 

 

Medial bevakning: 

Data om den kommunala mediala bevakningen har jag fått tillgång till av Andreas Bergh en av 

författarna till undersökningen av Bergh et al (2013). Den data om den kommunala mediala 

bevakningen jag fått tillgång till innefattar både information om vart tidningsredaktionerna är 

lokaliserade och vilka kommuner de bevakar. Till en tidigare studie jag genomfört (Lindström, 2014) 

fick jag tillgång till samma dataset av Andreas Bergh och undersökte då om antalet 

tidningsredaktioner som bevakar en kommun påverkar den kommunala korruptionsnivån. Resultatet 

av antalet tidningsredaktioner som bevakar en kommun visade sig ha ett nollresultat i verkan på den 

kommunala korruptionsnivån (Lindström, 2014). Till denna studie har jag valt att undersöka om 

antalet tidningsredaktioner som är lokaliserade i en kommun har en verkan på den kommunala 

korruptionsnivån. Det är högst tänkbart att en tidningsredaktion som bevakar fem kommuner är mer 

benägen att granska den kommun där den är lokaliserad. Dels för att den kommunen är närmare och 

bekvämare att granska men också att intresset är större för journalisterna att granska hemkommunen. 

 

Det dataset som jag fått tillgång till med information om tidningsredaktioner och var de är 

lokaliserade har jag själv fått justera så att den befinner sig på intervallskalenivå. Finns det tre 

tidningsredaktioner som är lokaliserade i en kommun får den kommunen värdet 3 i antalet 



28 

 

tidningsredaktioner som är lokaliserade i kommunen. Hypotesen är att kommuner med fler 

tidningsredaktioner som är lokaliserade i kommunen har lägre korruptionsnivå. Hypotesen är 

grundad på att journalister har som jobb att granska den politiska makten och att de flesta 

korruptionsfall i Sverige har upptäckts av journalister (Andersson et al, 2012: 101).   

 

Den kommunala utbildningsnivån: 

Data om den kommunala utbildningsnivån är hämtad från SCB och är från 2014, den senaste 

tillgängliga vid studiens start. Från det dataset som finns tillgängligt av SCB har jag valt att ta ut 

andelen av den kommunala befolkningen som har minst treårig eftergymnasial utbildning. Andelen 

av den kommunala befolkningen som har en minst treårig eftergymnasial utbildning är satt i 

procenttal, där jag helt enkelt tagit bort procentmarkeringen så att den ska kunna användas i 

statistikprogrammet SPSS. Har 21 % av en kommuns befolkning minst treårig eftergymnasial 

utbildning har jag omvandlat det till 0,21 så att det befinner sig på intervallskalenivå.  

 

Tidigare undersökningar (Bergh et al 2013, 133) och Lindström (2014) har inte sett något samband 

mellan högre utbildningsnivå och högre kommunal korruptionsnivå. I denna studie har jag dock valt 

att enbart fokusera på en hög utbildningsnivå och räknat bort den andelen av den kommunala 

befolkningen som har eftergymnasial utbildning som är lägre än 3 år. Det är sannolikt att en 

kommun med fler högutbildade också är mer motståndskraftig mot korruption i likhet med 

resultaten i Goel & Nelson (2011). Det är också tänkbart att det finns mer variation mellan 

kommunerna om man räknar en hög utbildningsnivå till de invånare som minst har en treårig 

högskoleexamen. Det är också intressant att undersöka om det finns en tröskel i utbildningsnivå när 

en befolkning blir mer granskande mot den lokala politiska makten. Hypotesen är att en högutbildad 

kommunal befolkning reducerar den kommunala korruptionsnivån i de svenska kommunerna. 

Hypotesen grundar sig på det teoretiska antagandet att en högutbildad befolkning är mer kompetent 

och villig att granska den lokala politiska makten. Det ökar riskerna för upptäckt av korruption och 

avskräcker offentligt anställda att utnyttja offentliga medel för egen vinning (Bergh et al, 2013: 125).  

 

Könsfördelning i kommunpolitiken: 

Data om könsfördelningen i kommunpolitiken är hämtad från SCB och bygger på statistik om hur 

stor andel, i procentsats, av de förtroendevalda i varje kommun som är kvinna. Det enda som 

behövts justeras i det dataset från SCB, om den kvinnliga fördelningen i kommunpolitiken, är att ta 

bort varje kommuns kommunnummer så att sorteringen av kommunerna blir rätt i förhållande till 

övrig data som används i studien. Hypotesen är att högre andel kvinnliga kommunpolitiker 

reducerar den kommunala korruptionsnivån. Hypotesen grundar sig på det teoretiska antagandet av 
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Dollar et al (2001) som innebär att kvinnor generellt sätt känner en större ansvarskänsla för 

samhället och är mindre frestade att utnyttja sin offentliga position till egen fördel. Könsfördelning i 

kommunpolitiken kommer namnges i resultatdelen som andel kvinnor i kommunfullmäktige då det 

är variationen i andelen kvinnor i kommunfullmäktige som är operationaliseringen av 

könsfördelningen i kommunpolitiken.  

 

Nedan finns en texttabell som sammanfattar inhämtningen av data. 

 

 

Texttabell som sammanfattar var alla data i studien har sitt ursprung 

 

Kommunal korruptionsnivå Data om kommunal korruptionsnivå är 

samlad av Carl Dahlström och Anders 

Sundell och har gjorts tillgänglig av Carl 

Dahlström. 

Andel anställda i kommunala bolag Information om vilka kommunala bolag som 

finns är förmedlad av SKL. Information om 

antal anställda i kommunala bolag är hämtad 

från allabolag.se. Sedan har andelen 

anställda i kommunala bolag räknats ut med 

hjälp av data om antalet anställda i 

kommunal sektor som är hämtad från SCB. 

Antal kommunala bolag Data om alla kommunala bolag som ägs av 

en kommun är samlad och gjorts tillgänglig 

av Bengt-Olof Knutsson på SKL. 

Antal anställda i kommunal sektor (storlek 

på offentlig sektor) 

Data om antalet anställda i kommunal sektor 

är hämtad från SCB. 

Befolkningsmängd Data om kommunernas befolkningsmängd 

är hämtad från SCB. 

Könsfördelning i kommunfullmäktige 

(Andel kvinnor i kommunfullmäktige) 

Data om könsfördelning i kommunernas 

respektive kommunfullmäktige är hämtad 

från SCB. 

Lokal mediebevakning Data om hur många tidningsredaktioner som 

är lokaliserade per kommun är samlad och 

av författarna till Bergh et al (2013) och 

gjorts tillgänglig av Andreas Bergh. 

Andel högutbildade Data om andel högutbildade är hämtad från 

SCB. 

 

 

 

 

Empiriska resultat och analys: 

I det här avsnittet presenteras studiens empiriska resultat. Först presenteras beskrivande statistik 
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som ger översiktlig information om variablerna i studien, särskilt stort fokus kommer att riktas mot 

den oberoende variabel som är i fokus, andelen anställda i kommunala bolag, och den beroende 

variabeln kommunal korruptionsnivå. Som tidigare nämnt är andelen anställda i kommunala bolag 

en förenklad term som är ett mått för hur stor andel av de anställda i varje kommuns offentliga 

sektor som är anställda i kommunala bolag. Därefter testas sambandet som är i fokus i studien, 

mellan andelen anställda i kommunala bolag och de svenska kommunernas korruptionsnivå. Sedan 

kommer det sambandet att utmanas genom olika robusthetskontroller.   

 

Beskrivande statistik: 

I det här avsnittet presenteras lite beskrivande statistik som underlättar att förstå hur fördelningen 

ser ut i de variabler som är i fokus i studien.  

 

Figur 1. Histogram över den svenska kommunala korruptionsnivån  

 

I figur 1 som finns ovan kan det urskiljas att de flesta kommunerna har en korruptionsnivå mellan 1 

- 2,5. Där medianvärdet är strax ovanför 1,5. Vad som kan ses redan i figur 1 är att det finns ett fåtal 

kommuner som särskiljer sig från övriga kommuner då de har en högre korruptionsnivå som avviker. 

Följaktligen är de möjliga extremfall som kan styra resultaten och kommer senare i analysen att 

undersökas om de har avvikande värden som kan påverka resultaten. Det finns dock en nackdel att 

utesluta dessa kommuner, mer än det alltid problematiska med att utesluta analysenheter, då det är 

viktigt att undersöka varför dessa kommuner har så hög korruptionsnivå (Dahlström & Sundell, 

2014: 228). 
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Figur 2. Histogram över andelen anställda av den kommunala sektorn som är anställda i 

kommunala bolag, förkortat KBanställda. 

 

I det histogram som presenteras som figur 2 kan vi se att de allra flesta kommuner har en väldigt 

liten del av de anställda i den kommunala sektorn placerade i kommunala bolag. Vi kan också se att 

andelen anställda i kommunala bolag inte är normalfördelad, utan att den är snedfördelad åt höger. 

Det vill säga att staplarna i figur 2 bildar en svans åt höger. Det här kan innebära problem i 

tolkningen av resultaten (Garson, 2012). Motiveringen att ändå inte justera variabeln i är att jag vill 

empiriskt undersöka om varje liten förändring i andelen anställda i kommunala bolag innebär en 

likvärdig förändring i den kommunala korruptionsnivån. Återigen hänvisar jag tillbaks till 

Acemoglu & Verdier (2000) och deras resonemang om att varje anställd är en ytterligare möjlig 

mottagare av mutor. Särskilt viktigt är det att undersöka de anställda då de befinner sig i 

kommunala bolag som är förknippade med en arbetsmiljö med dålig insyn och mycket upphandling 

som är teoretiska nackdelar för att undvika att korruption uppstår.   

 

I figur 3 (nedan) finns en statistisk tabell som presenterar värden i variabler som är med i denna 

studie. För den som läser kan en beskrivande tabell underlätta analysen av resultaten. 
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Figur 3: Beskrivande statistisk tabell 

 

 N Minimum Maximum Medelvärde Standard avvikelse 

Kommunal korruptionsnivå 290 1,05 3,55 1,6616 ,38103 

Andel anställda i kommunala bolag 290 ,00 38,08 4,1041 4,08945 

Antal kommunala bolag 290 ,00 63,00 5,2897 6,41248 

Antal anställda i kommunal sektor 290 247,00 37788,00 2416,3034 3819,66612 

Befolkningsmängd 290 2451,00 911989,00 33611,5690 69275,21210 

Andel kvinnor i kommunfullmäktige 290 30,00 53,00 42,2345 4,33145 

Antal tidningsredaktioner 290 ,00 4,00 1,2207 ,95554 

Hög utbildningsnivå 290 ,09 ,56 ,1825 ,07523 

Valida N (listwise) 290     

 

 

Regressionsanalyser: 

Tabell 1 (som finns nedan) består av sex olika modeller som består av 6 olika regressionsanalyser 

som testar sambandet mellan andelen anställda i kommunala bolag och kommunernas 

korruptionsnivå. B-koefficienterna i tabell 1, även i tabell 2, ska tolkas som den förväntade 

förändringen i kommunernas korruptionsnivå. 

 

Tabell 1: Multivariat regressionsanalys. Kommunal korruptionsnivå 
 

Tabell 1       

 Modell 1 

(Bivariat) 

Modell 2 

 

Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6  

Andel anställda i 

kommunala bolag 

0,015** 

(0,005) 

0,009 

(0,005) 

0,016** 

(0,005) 

- 0,001 

(0,006) 

0,003 

(0,006) 

0,011 

(0,006) 

Antal kommunala 

bolag 

   0,022*** 

(0,004) 

0,004 

(0,007) 

- 0,004 

(0,006) 

Antal anställda i 

offentlig kommunal 

sektor 

    3,274E-5** 

(0,000) 

3,403E-5*** 

(0.000) 

Intercept 1,601*** 1,601*** 1,576*** 1,549*** 1,547*** 1,538*** 

R2 (Justerad) 0,022 0,009 0,026 0,126 0,153 0,103 

N 290 286 285 290 290 285 

 

Kommentar: *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. Ostandardiserade b-koefficienter. Standardfel inom 

parenteser. 

 

Modell 1 i tabell 1 består av en bivariat regressionsanalys som testar sambandet mellan andelen 

anställda i kommunala bolag och de svenska kommunernas korruptionsnivå. Resultaten i modell 1 
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är i enlighet med den tidigare presenterade hypotesen att en större andel anställda i kommunala 

bolag av den kommunala sektorn korrelerar med högre kommunal korruption. Enligt modell 1 

resulterar en procentenhet fler andel anställda i kommunala bolag en förväntad ökning i 

korruptionsnivå med 0,015 av ett steg. Resultatet i modell 1 är signifikant på 99-procents 

förtroendenivå. Vi kan alltså med 99 % säkerhet säga att b-koefficienten i modell 1 inte är noll. En 

ökning med 0,015 av ett steg i korruptionsnivå är en betydande del då den beroende variabeln 

kommunal korruptionsnivå bara består av tre steg, 1-4. Om vi förmodar att en kommun som har 0 % 

andel anställda i kommunala bolag utgår från interceptets korruptionsnivå på 1,601 skulle den 

kommunen placera sig som 153e kommun med högst korruptionsnivå. Om samma kommun ökar 

andelen anställda i kommunala bolag med 10 procentenheter, så att 10 % av den kommunala 

sektorn är anställda i kommunala bolag, skulle korruptionsnivån förväntas öka till 1,751. Det skulle 

resultera i att kommunen avancerar till plats 97 och således ha den 97e högsta korruptionsnivån av 

Sveriges kommuner. Den av Sveriges kommuner som har högst andel anställda i kommunala bolag 

har 38 % av de anställda placerade i kommunala bolag. En ökning med 10 procentenheter i andelen 

anställda i kommunala bolag får således anses som en på sikt realistisk förändring av de anställda i 

en kommuns offentliga sektor. Det låga justerade R2-värdet 0,022 innebär att andelen anställda i 

kommunala bolag bara kan förklara 2,2 % av variationen i kommunernas korruptionsnivå. En 

slutsats kan dras från det låga justerade R2-värdet och det är att andra förklaringsfaktorer saknas i 

modell 1 till den varierade kommunala korruptionsnivån. Figur 3 (nedan) är ett spridningsdiagram 

som belyser ett svagt linjärt samband mellan högre andel anställda i kommunala bolag och högre 

kommunal korruptionsnivå. 

 

Figur 4: Spridningsdiagram över sambandet mellan andelen anställda i kommunala bolag och 

kommunal korruptionsnivå från modell 1. 
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För att testa hållbarheten i resultaten i modell 1 utesluts extrema fall i modell 2, de fyra kommuner 

som har högst korruptionsnivå, som kan styra resultaten allt för mycket. Tillvägagångssättet har 

varit att utesluta de kommuner med standardiserade residualer som har ett z-värde över 3, vilket är i 

detta fall är de fyra kommuner med högst korruptionsnivå. Enligt Field (2013: 306) är det lämpligt 

att transformera de vanliga residualerna, residualer är distinktionen mellan det observerade och 

förväntade värdet, till standardiserade residualer för att upptäcka möjliga extremfall, De 

standardiserade residualerna anges i standardavvikelser och samlas kring ett medelvärde av 0 med 

en standardavvikelse som motsvarar 1, 3 är det kritiska värdet som de inte får överstiga (Field, 2013: 

306). I modell 2 kan vi se att den förväntade effekten sjunker från 0,015 till 0,009. Det vill säga en 

procentenhet ökad andel anställda i kommunala bolag av samtliga anställda i kommunal sektor har 

nu en förväntad effekt att höja korruptionsnivån med 0,009 av ett steg. Att korrelationen sjunker när 

man tar bort de fyra kommuner med högst korruptionsnivå är inte särskilt alarmerande då de flesta 

kommuner i Sverige har en relativt låg korruptionsnivå. Utesluts då de kommunerna med högst 

korruptionsnivå finns därför mindre variation i kommunal korruptionsnivå att undersöka och 

svagare korrelation är att vänta. Mer alarmerande är att värdet på b-koefficienten inte är signifikant 

på 95 % säkerhetsnivå, den lägsta tillåtna säkerhetsnivån, 95 % i denna studie. Därmed får andelen 

anställda i kommunala bolag betraktas ha ett nollresultat på den förväntade kommunala 

korruptionsnivån då vi tar bort de fyra kommuner med högst korruptionsnivå. Det justerade R2-

värdet har även det sjunkit från 0,022 till 0,009. Det innebär att andelen kommunala anställda kan 

förklara knappt 1 % av den varierade korruptionsnivån i de 286 kommunerna med lägst kommunal 

korruptionsnivå. Det finns ändå anledning att fortsätta undersöka resultatet ifrån modell 1 med 

samtliga Sveriges kommuner då det är av intresse att studera varför de fyra kommunerna har väldigt 

höga korruptionsnivåer jämfört med övriga 286. 

 

I modell 2 såg vi att andelen anställda i kommunala bolag förlorade sin signifikanta effekt när de 

fyra kommuner med högst korruptionsnivå exkluderades. I modell 3 har en kommun ytterligare 

tagits bort med anledning av att den borttagna kommunen avviker från de övriga kommunerna i 

värdet i den oberoende variabeln, andelen anställda i kommunala bolag. Kommunen som tas bort 

har över 35 % av de anställda i den kommunala sektorn placerade i kommunala bolag, vilket är 

högst av alla kommuner. Cook´s distansmetod (Cook, 1977) har använts för att ta bort denna 

kommun. Cook´s distansmetod hittar fall i oberoende variabler som har ett alltför stor inflytande 

över hur korrelationen ser ut mellan den oberoende variabeln och den beroende variabeln. Den enda 
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kommun med ett värde över 1 i Cook´s distansvärde, det kritiska värdet, är den kommun med över 

35 % av de anställda i den kommunala sektorn som är placerade i kommunala bolag. I modell 3 ser 

vi nu att andelen anställda i kommunala bolag har återigen ett signifikant samband med den 

kommunala korruptionsnivån. Det förväntade sambandet har nu blivit starkare än i modell 1 och 1 

procentenhetsökning i andelen anställda i kommunala bolag förväntas höja den kommunala 

korruptionsnivån med 0,016 av ett ökat steg. Sambandet är signifikant på 99 % säkerhetsnivå. Utgår 

vi från interceptet i modell 3 som är 1,576 skulle en kommun med den korruptionsnivån positionera 

sig som den 163e kommunen med högst korruptionsnivå i Sverige. Skulle andelen anställda i 

kommunala bolag gå från 0 – 10 % skulle den kommunen få en förväntad korruptionsnivå på 1,736. 

Kommunen skulle då placera sig som den 98e kommunen med högst korruptionsnivå.    

 

I modell 4 i tabell 1 inkluderas återigen alla 290 kommuner i regressionsanalysen. För att testa 

robustheten i resultatet i modell 1 har variabeln antal kommunala bolag lagts till i modell 4. 

Tidigare empiriska resultat i Dahlström & Sundell (2014: 230) och Lindström (2014) har visat att 

kommuner med fler antal kommunala bolag också har högre korruptionsnivåer. Det är också 

rimligen antalet kommunala bolag som främst utmanar det positiva sambandet i modell 1 mellan 

högre andel anställda i kommunala bolag och högre kommunal korruptionsnivå. Antagandet bygger 

på att om en kommun har fler bolag har de troligen fler anställda i kommunala bolag. Följaktligen 

är antalet bolag en möjlig bakomliggande variabel som behöver kontrolleras för så att inte resultatet 

i modell 1 är spuriöst. Tänkbara spuriösa samband behöver kontrolleras för så att man inte drar 

oriktiga slutsatser (Esaiasson et al, 2012: 85). Resultaten i modell 4 visar att när antalet kommunala 

bolag tillförs i regressionsanalysen försvinner det positiva sambandet mellan större andel anställda i 

kommunala bolag och högre kommunal korruptionsnivå. Istället är sambandet mellan fler andel 

anställda i kommunala bolag och kommunal korruptionsnivå svagt negativt. Det vill säga att fler 

andel anställda i kommunala bolag minskar den kommunala korruptionsnivån. Sambandet är dock 

väldigt svagt och är inte signifikant på någon säkerhetsnivå, inte heller på den mer generösa på 

90 %. Det vi dock med stor säkerhet kan säga är att resultatet i modell 1 var spuriöst. I modell 4 kan 

vi istället se att antalet kommunala bolag korrelerar positivt med högre kommunal korruptionsnivå. 

Ett kommunalt bolag förväntas höja den kommunala korruptionsnivån med 0,022 av ett ökat steg i 

den kommunala korruptionsnivån och är signifikant på säkerhetsnivån 99,9%. Sambandet får anses 

vara starkt då Sveriges kommuner har mellan 0 och 63 kommunala bolag. Om vi utgår från 

interceptet i modell 4 är den förväntade korruptionsnivån 1,549 om värdet på de oberoende 

variablerna är noll. En ökning med 10 bolag förväntas höja den kommunala korruptionsnivån med 

0,22 av ett steg. Om en kommun har värdet 1,549 i korruptionsnivå är den positionerad som den 

174e kommun med högst korruptionsnivå i Sverige. Skulle samma kommun förväntas öka 



36 

 

korruptionsnivån med 0,22 av ett steg skulle kommunen positionera sig som den 89e mest korrupta 

kommunen i Sverige. I modell 4 ser vi också att det justerade R2-värdet ökat från 0,022 i modell till 

0,126. 12,6 % av den variationen i den kommunala korruptionsnivån kan förklaras med hjälp av 

kommunernas andel anställda i kommunala bolag och antalet kommunala bolag. Att en ökning sker 

av det justerade R2-värdet är väntat när fler variabler läggs till i en regressionsanalys, men ökningen 

får ändå anses vara betydande. Nedan i figur 5 finns ett kausalt diagram, eller stiganalys som det 

ibland kallas för, som visar på det förväntade sambandet mellan variablerna i modell 4. Då det inte 

finns teori som styrker direkta samband mellan de båda oberoende variablerna så utgår det kausala 

diagrammet från att det är antalet kommunala bolag som kommer först och därefter tillkommer de 

anställda. För att räkna ut det kausala diagrammet har följande formel använts: Total effekt = Direkt 

effekt + Indirekt effekt (Esaiasson et al, 2012: 386). Underlag för det kausala diagrammet nedan 

finns i tabell 1 i appendix 1. I figur 5 kan vi se att ett kommunalt bolag förväntas höja andelen 

anställda i kommunala bolag med 0,285 av en procentenhet.    

 

Figur 5. Kausalt diagram över den förväntade relationen mellan antal kommunala bolag och 

andelen anställda i kommunala bolag och dess effekt på den kommunala korruptionsnivån.  

 

Antal Kommunala bolag 0,022*** 

 0,285***   Kommunal korruptionsnivå 

 

Andel anställda i kommunala bolag      - 0,001 

 

I modell 5 i tabell 1 har ytterligare en alternativ oberoende variabel lagts till i den multivariata 

regressionsanalysen från modell 4. Den här gången är det storleken på den offentliga sektorn, i 

antalet anställda, som testar robustheten i resultaten från modell 4. Det är lämpligt att testa för 

antalet anställda i den offentliga sektorn då andelen anställda i kommunala bolag möjligen 

korrelerar positivt med antalet anställda i den offentliga sektorn. Antagandet bygger på 

resonemanget att om en kommun utökar sin verksamhet genom att bedriva kommunala bolag 

öppnar det för att den kommunala sektorn har fler anställda. Följaktligen betraktas antalet anställda 

i den kommunala sektorn som en mellanliggande variabel. Antalet anställda i den offentliga sektorn 

har också nämnts som en tänkbar korruptionsrisk då politiker och offentligt anställda har större 

möjligheter att utnyttja sin makt för egna fördelar i en större offentlig sektor (Acemoglu & Verdier, 

2000). I modell 5 är sambandet mellan andelen anställda i kommunala bolag och kommunal 

korruptionsnivå fortsatt inte signifikant på någon säkerhetsnivå. Däremot är nu sambandet återigen 

positivt mellan högre andel anställda i kommunala bolag och högre kommunal korruptionsnivå. Då 
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sambandet inte är signifikant får vi tolka det som ett nollresultat. Efter att ha tillfört antalet anställda 

i den offentliga sektorn i modell 5 ser vi att det tidigare signifikanta sambandet mellan fler 

kommunala bolag och högre kommunal korruptionsnivå nu saknar signifikanta resultat på 95 % 

säkerhetsnivå. Även om säkerhetsnivån skulle vara på 90 % uteblir signifikanta samband mellan 

antal kommunala bolag och kommunal korruptionsnivå. Det är således antalet anställda i den 

offentliga sektorn som är en möjlig mellanliggande variabel som styrt resultaten i modell 4 och 

tidigare samband mellan fler antal kommunala bolag och högre kommunal korruptionsnivå får ses 

som spuriöst. Varje anställd i den offentliga sektorn ökar den förväntade kommunala 

korruptionsnivån med 0,00003274 av ett ökat steg. 1000 fler anställda i den offentliga sektorn 

förväntas höja den kommunala korruptionsnivån med 3,2 % av ett ökat steg och 10000 fler anställda 

i offentlig sektor ger en förväntad ökning med 32,7 % av ett ökat steg på den kommunala 

korruptionsnivån. Antalet anställda varierar mellan kommunerna där den största kommunala 

offentliga sektorn består av drygt 37000 anställda och den minsta består av mindre än 250 anställda. 

Det finns även stora skillnader mellan jämnstora kommuner i hur många antal anställda de har i den 

kommunala offentliga sektorn. Exempelvis två kommuner på cirka 70000 invånare vardera skiljer 

sig på mer än 4000 antal anställda i den kommunala sektorn. Den kommunen med drygt 4000 fler 

anställda i den kommunala sektorn förväntas ha en ökad korruptionsnivå på 12,8 % av ett ökat steg i 

korruptionsnivå jämfört med den kommunen som har 4000 färre antal anställda i den kommunala 

sektorn. Den förväntade effekten av antal anställda i den kommunala sektorn är signifikant på 99 % 

säkerhetsnivå. Det justerade R2-värdet indikerar att de oberoende variablerna i modell 5 förklarar 

15,3 %, vilket får betraktas som högt, av den varierade kommunala korruptionsnivån i de svenska 

kommunerna. I figur 6 (nedan) finns ett kausalt diagram som förklarar relationen mellan andelen 

anställda i kommunala bolag och antalet anställda i kommunal sektor och deras effekt på den 

kommunala korruptionsnivån. I appendix 1 finns tabell 1 som visar b-koefficienter som är underlag 

för det kausala diagrammet, eller stiganalysen. Det kausala diagrammet är uträknat efter formeln 

total effekt = Direkt effekt + Indirekt effekt (Esaiasson et al, 2012: 386). Vi kan i figur 6 se att 

kommuner som har en procentenhets ökning av de anställda placerade i kommunala bolag också 

förväntas ha 258 stycken fler anställda i den kommunala sektorn. Fler till antalet anställda i den 

kommunala sektorn förväntas höja den kommunala korruptionsnivån. Däremot finns inget 

signifikant samband att just fler anställda i kommunala bolag höjer den kommunala 

korruptionsnivån.  
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Figur 6. Kausalt diagram över relationen mellan andelen anställda i kommunala bolag och antalet 

anställda i kommunal sektor och deras effekt på den kommunala korruptionsnivån. 

 

 Andel anställda i kommunala bolag 0,005 

 258,422***  Kommunal korruptionsnivå 

 

Antal anställda i kommunal sektor              3,826E-5** 

 

I modell 6 i tabell 1 testas återigen andelen anställda i kommunala bolag, antal kommunala bolag 

och antalet anställda i den kommunala offentliga sektorn och dess samband med kommunal 

korruptionsnivå. Denna gång utesluts de fyra kommuner som har ett värde som överstiger 3 i 

kommunal korruptionsnivå samt den kommunen med över 35 % av de anställda i den kommunala 

sektorn placerade i kommunala bolag. Anledningen är att dessa fall är extrema fall och 

inflytelserika fall som kan tänkas ha en alltför stor inverkan på resultaten. Återigen har dessa fall 

uteslutits med vetenskaplig metod så som Cook´s distansmetod, värde över 1 och höga 

standardiserade residualer med värde över 3. I modell 3 kunde vi se att när de fem kommunerna 

uteslöts ur den bivariata regressionsanalysen fanns en signifikans på 99 % säkerhetsnivå i 

sambandet mellan högre andel anställda i kommunala bolag och högre kommunal korruptionsnivå. 

Resultaten i modell 6 skiljer sig en del från resultaten i modell 5. Andelen anställda i de kommunala 

bolagen får en starkare positiv korrelation med högre kommunal korruptionsnivå, men effekten är 

inte signifikant på någon säkerhetsnivå och får därför ses som ett nollresultat. Det ska dock 

upplysas om att sambandet hade varit signifikant på säkerhetsnivån på 90 %. Antal bolag har nu en 

svagt reducerande effekt på kommunal korruptionsnivå, men inte heller det resultatet är signifikant 

på någon säkerhetsnivå. Det får ändå konstateras att den största förändring i modell 6 jämfört med 

modell 5 är att fler kommunala bolag har nu en förväntad minskande effekt på den kommunala 

korruptionsnivån, medan fler anställda i kommunala bolag förväntas höja den kommunala 

korruptionsnivån. Sambandet mellan antalet anställda i kommunal sektor och högre kommunal 

korruptionsnivå är fortfarande signifikant, nu på säkerhetsnivån på 99,9 %. Fler antal anställda i 

kommunala sektorn korrelerar positivt med högre förväntad kommunal korruptionsnivå. Effekten 

har ökat något men bara marginellt. Den största skillnaden från modell 5 är att det justerade R2-

värdet har sjunkit i modell 6 till 10,3 %. Det innebär att när de fyra kommunerna med högst 

korruptionsnivå och den kommun med högst andel anställda i kommunala bolag utesluts ur den 
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multivariata regressionsanalysen i modell 6 minskar de oberoende variablernas förklaringsfaktor till 

10,3 % av den varierade svenska kommunala korruptionsnivån.   

 

 

Övriga alternativa oberoende variabler: 

I tabell 2 (nedan) testas resultaten ifrån tabell 1 med övriga oberoende variabler som ännu inte 

testats i studien. 

 

Tabell 2: Multivariat regressionsanalys. Kommunal korruptionsnivå 

 

Tabell 2 

     

 Modell 7 

 

Modell 8 Modell 9 Modell 10 Modell 11 

Andel anställda i 

kommunala bolag 

0,002 

(0,006) 

0,002 

(0,006) 

0,003 

(0,006) 

0,003 

(0,006) 

0,003 

(0,005) 

Antal kommunala bolag 0,004 

(0,007) 

0,004 

(0,007) 

0,005 

(0,007) 

0,005 

(0,007) 

- 0,001 

(0,006) 

Antal anställda i offentlig 

kommunal sektor 

2,132E-5 2,104E-5 

(0,000) 

2,136E-5 

(0,000) 

2,129E-5 

(0,000) 

2,432E-5* 

(0,000) 

Log av 

befolkningsmängd 

0,064* 

(0,032) 

0,062 

(0,032) 

0,064* 

(0,032) 

0,062 

(0,039) 

0,055 

(0,036) 

Andel kvinnor i 

kommunfullmäktige 

 

 

0,004 

(0,005) 

0,005 

(0,005) 

0,005 

(0,005) 

0,002 

(0,004) 

Lokal mediebevakning  

 

 -0,023 

(0,023) 

-0,023 

(0,024) 

- 0,014 

(0,021) 

Hög utbildningsnivå  

 

  0,050 

(0,378) 

- 0,236 

(0,338) 

Intercept 0,955** 0,781* 0,773* 0,790* 0,998** 

R2 (Justerad) 0,162 0,161 0,162 0,159 0,092 

N 290 290 290 290 286 

 

Kommentar: *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. Ostandardiserade b-koefficienter. Standardfel inom 

parenteser. 

 

I modell 7 testas sambandet mellan andelen anställda i kommunala bolag och kommunal 

korruptionsnivå med antalet kommunala bolag, antalet anställda i kommunal sektorn och kommunal 

befolkningsmängd. Den naturliga logaritmen används av befolkningsmängden då det teoretiskt är 

troligt att 1000 fler invånare i en liten kommun gör större skillnad på den kommunala 

korruptionsnivån än 1000 fler invånare i en stor kommun. Variabeln befolkningsmängd är också 

väldigt skev vilket talar för att använda den naturliga logaritmen. Det ska också nämnas att den 

kommunala befolkningsmängden är en möjlig bakomliggande variabel till resultaten i tabell 1. 

Tidigare undersökning av Dahlström & Sundell (2014: 231) testade empiriskt om kommuner med 
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större befolkningsmängd hade högre korruptionsnivåer och fann ett signifikant samband. Det är 

också tänkbart att till befolkningen större kommuner har högre antal bolag och även fler antal 

anställda i den kommunala sektorn. Följaktligen är det viktigt att testa för befolkningsmängd så det 

inte är det som drivit resultaten i tabell 1. Därmed ges en extra möjlighet att se om det finns ett 

samband för den oberoende variabel som är i fokus i denna studie, andelen anställda i kommunala 

bolag, och högre kommunal korruptionsnivå. Resultaten i modell 7 och modell 5, båda inkluderar 

alla 290 kommuner i Sverige, visar på ett liknande samband mellan andelen anställda i kommunala 

bolag och kommunal korruptionsnivå. Sambandet är svagt positivt, större andel anställda i 

kommunala bolag korrelerar med högre kommunal korruptionsnivå, men inte signifikant på någon 

säkerhetsnivå. Det händer heller ingenting i sambandet mellan antal kommunala bolag och högre 

kommunal korruptionsnivå jämfört med modell 5. I modell 7 kan vi också se att större kommunal 

befolkningsmängd korrelerar med högre kommunal korruptionsnivå, resultatet är signifikant på 

säkerhetsnivån på 95 %. Den logaritmerade befolkningsmängden ska tolkas som att om den 

kommunala befolkningen ökar med 1 % ökar korruptionsnivån med 0,064 / 100, alltså 0,00064 av 

ett ökat steg på den kommunala korruptionsnivån. Förklaringsfaktorn, det justerade R2-värdet, i 

modell 7 har ökat med en procentenhet jämfört med modell 5. Fler anställda i kommunal sektor har 

i modell 7 ett svagare positivt samband med högre korruptionsnivå. Den har också förlorat sin 

signifikans på säkerhetsnivån på 95 %, däremot hade sambandet varit signifikant på säkerhetsnivån 

på 90 %. Det innebär att när den logaritmerade befolkningsmängden fördes in i modell 7 utmanades 

sambandet mellan fler anställda i kommunal sektor och högre kommunal korruptionsnivå.  

 

I modell 8 har den könsmässiga representationen i kommunfullmäktige tillförts till den multivariata 

regressionsanalysen. Ökad andel kvinnor i kommunfullmäktige korrelerar positivt med något högre 

kommunal korruptionsnivå, men resultaten är inte signifikanta och ska betraktas som ett nollresultat. 

I modell 8 händer ingenting med i sambandet mellan fler anställda i kommunala bolag och högre 

kommunal korruptionsnivå jämfört med resultaten i modell 7, sambandet är fortfarande inte 

signifikant på någon säkerhetsnivå. Den mest uppenbara förändringen som sker i modell 8 är att den 

logaritmerade befolkningsmängden inte längre har något signifikant samband med kommunal 

korruptionsnivå. I modell 9 tillförs hur många tidningsredaktioner som är lokaliserade per kommun. 

Antal tidningsredaktioner som är lokaliserade per kommun har i enlighet med hypotesen en 

reducerande effekt på den kommunala korruptionsnivån, men resultatet är inte signifikant på någon 

säkerhetsnivå och bör betraktas som ett nollresultat. I modell 9 har korrelationen mellan fler andel 

anställda i kommunala bolag och ökad kommunal korruption blivit något starkare men är 

fortfarande inte signifikant på någon säkerhetsnivå. Den logaritmerade befolkningsmängden har 

återigen ett signifikant samband med kommunal korruptionsnivå, på säkerhetsnivån på 95 %. I 
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modell 10 tillförs hög utbildningsnivå till den multivariata regressionsanalysen. Hög 

utbildningsnivå korrelerar något oväntat positivt, och motsäger tidigare presenterade hypotes, med 

högre kommunal korruptionsnivå. Resultatet är inte signifikant på någon säkerhetsnivå och bör ses 

som ett nollresultat. Efter att ha tillfört den höga utbildningsnivån till den multivariata 

regressionsanalysen i modell 10 händer ingenting i korrelationen mellan andelen anställda i 

kommunala bolag och högre kommunal korruptionsnivå. Fortsatt korrelerar fler anställda i 

kommunala bolag positivt med högre kommunal korruptionsnivå men effekten är inte signifikant på 

någon säkerhetsnivå. Det som måste nämnas om samtliga modeller i tabell 2 är att det justerade R2-

värdet inte ökar nämnvärt jämfört med modell 5 i tabell 1. Det innebär att de oberoende variablerna 

som tillförs i tabell 2 inte nämnvärt hjälper oss att förklara den varierade kommunala 

korruptionsnivån. Detta faktum belyser hur svårt det är att finna förklaringsfaktorer till korruptionen 

i Sverige. I modell 10 är det ingen av de oberoende variablerna som har ett signifikant samband, på 

säkerhetsnivån på 95 %, med kommunal korruptionsnivå. Den enda oberoende variabel som hade 

klarat säkerhetsnivån på 90 % är antalet anställda i den kommunala sektorn. Även om det 

vetenskapligt ska ses som ett nollresultat indikerar ändå detta att det är antalet anställda i kommunal 

sektor som bäst kan förklara den varierade kommunala korruptionsnivån i Sverige, i denna studie. 

 

I modell 11 i tabell 2 tas återigen extremfall bort, det vill säga de fyra kommuner med 

korruptionsnivå över 3. Inga kommuner har avvikande värden i enlighet med Cook´s distansmetod. 

Därmed finns inga kommuner att utesluta ur regressionsmodellen som avviker i de gemensamma 

värdena i de oberoende variablerna. I modell 11 sker ingen förändring i jämförelse med modell 10 

angående den oberoende variabeln i fokus, andelen anställda i kommunala bolag, och dess samband 

med kommunal korruptionsnivå. Det är främst två saker som sker när vi utesluter de fyra 

extremfallen med högst kommunal korruptionsnivå. Det är att antalet anställda i kommunal sektor 

har återigen ett statistiskt signifikant samband med kommunal korruptionsnivå, på säkerhetsnivån 

på 95 %. Sambandet är fortfarande positivt, att fler anställda i kommunal sektor leder till högre 

kommunal korruptionsnivå. Den andra förändringen som sker i modell 11 är att modellen nu bara 

kan förklara 9,2 % av variationen den kommunala korruptionsnivån i de svenska kommunerna. 

Återigen får vi fastslå att det är antalet anställda i kommunal sektor bäst kan förklara den varierade 

korruptionsnivån i de svenska kommunerna.   

 

Regressionsdiagnostik: 

Regressionsdiagnostik utförs för att upptäcka möjliga problem mellan data som används i studien 

och den statistiska modell som är verktyget för att analysera datan (Welsch & Kuh, 1977: 5). I 

tidigare presenterade regressionsmodeller i tabell 1 och tabell 2, modell 2, 3, 6 och 11, upptäcktes 
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möjliga extremfall och inflytelserika fall som kunde ha en alltför stor påverkan på helhetsresultatet 

över hur sambandet såg ut mellan andelen anställda i kommunala bolag och kommunal 

korruptionsnivå. Även i multivariata regressionsanalyser i modell 6 och 11 uteslöts extremfall och 

inflytelserika fall för att testa hur sambanden stod sig. I samtliga modeller skedde förändringar 

mellan vissa oberoende variabler och den beroende variabeln. Metoden att ta bort extremfallen, 

avvikande fall i den beroende variabeln, som hade inflytande över resultaten skedde i enlighet med 

rekommendationer av Field (2013: 306) om hur residualer ska behandlas. Att ta bort inflytelserika 

fall, avvikande och inflytelserika fall i oberoende variabler, skedde med Cook´s distansmetod (Cook, 

1977). Att utesluta dessa fall möjliggjorde att bättre kunna tolka b-koefficienter så att b-

koefficienten inte styrdes av enstaka extremvärden. Det ska dock nämnas att utesluta fall inte är 

optimalt. Särskilt inte i denna studie då de kommuner med exempelvis högst korruptionsnivå är 

mest intressanta att undersöka då den generella korruptionsnivån i de svenska kommunerna är 

relativt låg (Dahlström & Sundell, 2014: 228). Det var dock tvunget att belysa skillnader i resultaten 

i modeller med och utan extrema fall och inflytelserika fall. 

 

Det är också viktigt att påpeka att två oberoende variabler som är med i studien korrelerade för 

mycket enligt pearson`s korrelationsmått, en korrelationstabell finns som tabell 2 i appendix 1. 

Vilket öppnar för multikollinearitet. De två variabler som korrelerade kraftigt, drygt 0,8 i Pearson´s 

korrelationsmått, är antalet kommunala bolag och antalet anställda i den kommunala sektorn. I ett 

mer noggrannare korrelationstest, VIF, upptäcktes dock att de två variablernas korrelation mellan 

varandra var långt under värdet 4, som enligt Garson (2012) är brytpunkten för vad som anses 

problematiskt. Därmed ansåg jag att både antalet kommunala bolag och antalet anställda i den 

kommunala sektorn kunde medverka i samma regressionsmodeller utan att de påverkade varandras 

signifikanta samband med den beroende variabeln kommunal korruptionsnivå. Vilket kan ske vid 

multikollinearitet (York, 2012). Det är också viktigt att understryka att andelen anställda i 

kommunala bolag inte var i närheten av att korrelera med någon annan variabel i studien. Vilket 

understryker att måttet fångar upp något annat än till exempel antal kommunala bolag. 

. 

En annan viktig del i regressionsdiagnostik är att se om variablerna i regressionsmodellen är 

normalfördelade då den statistiska modellen OLS förmodar normalfördelade variabler (Garson, 

2012). Efter att ha genomfört ett test i SPSS som testar om variablerna är snedfördelade visar det sig 

att de flesta oberoende variabler är snedfördelade i studien. Testet som testade normalfördelningen 

av variablerna i studien gick ut på att dela värden i skevhet och kurtosis, ett annat mått på skevhet, 

med dess standardfel. Om de inte är normalfördelade har de efter att ha blivit dividerade med sitt 

standarfel ett värde över 1,96 eller mindre än – 1,96 (Garson, 2012). Det visar sig att följande 
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oberoende variabler är skeva och därmed inte normalt fördelade: andelen anställda i kommunala 

bolag, antalet anställda i kommunal sektor, lokal mediebevakning, hög utbildningsnivå, antal 

kommunala bolag samt den logaritmerade befolkningsmängden. Ett sätt att hantera skevheten med 

variablerna i studien är att logaritmera variablerna. En logaritmering innebär att basen för varje tal 

är e som är lika med 2,71828. Skillnaderna mellan analysenheterna blir då mindre och de blir 

därmed mer normalfördelade än innan (Benoit, 2011). Det måste dock finnas teoretiskt stöd för att 

logaritmera en variabel, vilket fanns i fallet med befolkningsstorlek. Det vill säga att varje ökad 

invånare rimligtvis inte påverkar den kommunala korruptionsnivån i Stockholm som i en mindre 

kommun som Mjölby. I fallen med andelen anställda i kommunala bolag och antalet anställda i 

kommunal sektor är dock teorin att varje ökad anställd eller varje liten ökad andel anställda utgör en 

lika stor risk att ta emot en muta (Acemoglu & Verdier, 2000). Därför finns inget rimligt teoretiskt 

stöd att logaritmera dessa variabler. Vad gäller hög utbildningsnivå, lokal mediebevakning och antal 

kommunala bolag är det också av intresse att undersöka om varje liten skillnad kan tänkas påverka 

den kommunala korruptionsnivån åt något håll. 

 

Även den beroende variabeln kommunal korruptionsnivå är skev och inte normalfördelad. Därmed 

kan det tänkas vara en god idé att logaritmera den kommunala korruptionsnivån. Även om OLS är 

ett relativt robust verktyg mot variabler som inte är normalfördelade (Garson, 2012) kan det vara 

gynnsamt att se om ett alternativt test bättre kan förklara variationen i den svenska kommunala 

korruptionsnivån. Det kan tänkas att ett ökat steg på den beroende variabeln kommunal korruption 

inte motsvarar lika stora höjningar i korruption över hela skalan. Det kan tänka sig att ett ökat steg 

från 1-2 är en större ökning i kommunal korruption än det mellan 2-3 då den korruptionsdata som är 

med i studien bygger till stor del på uppfattningar. Det är viktigt att komma ihåg att 

operationaliseringar av korruption är oerhört komplicerade (Andersson & Babajan, 2014). Därför 

kommer en logaritmering av den beroende variabeln kommunal korruptionsnivå ske under nästa 

rubrik.  

Alternativ undersökning: 

I detta avsnitt presenteras en alternativ undersökning, i tabell 3, till tabell 1 och 2 där kommunal 

korruptionsnivå är logaritmerad med en naturlig logaritm. I tabell 3 medverkar samtliga variabler 

som är med i denna studie i en multivariat regressionsanalys där samtliga svenska kommuner är 

med. Modell 12 i tabell 3 ska främst jämföras med modell 10 i tabell 2 då de är mest jämförbara i 

och med att alla oberoende variabler är med samt samtliga svenska kommuner. I figur 1 i appendix 

1 finns ett histogram som visar fördelningen i den naturligt logaritmerade kommunala 

korruptionsnivån. 
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Tabell 3: Multivariat regressionsanalys. Naturligt logaritmerad kommunal korruptionsnivå 

 

Tabell 3  

 Modell 12 

Andel anställda i 

kommunala bolag 

0,001 

(0,003) 

Antal kommunala bolag 

 

0,002 

(0,004) 

Antal anställda i kommunal 

offentlig sektor 

9,991E-6 

(0,000) 

Log av befolkningsmängd 

 

0,043* 

(0,022) 

Andel kvinnor i 

kommunfulmäktige 

0,002 

(0,003) 

Lokal mediebevakning 

 

- 0,009 

(0,013) 

Hög utbildningsnivå - 0,019 

(0,213) 

Intercept - 0,050 

R2 (justerad) 0,136 

N 290 

 

Kommentar: *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. Ostandardiserade b-koefficienter. Standardfel inom 

parenteser. 

 

I modell 12 tillhörande tabell 3 kan vi se att andelen anställda i kommunala bolag har ett nollresultat 

på den logaritmerade kommunala korruptionsnivån. I modell 12 ökar andelen anställda i 

kommunala bolag den kommunala korruptionsnivån med 0,1 % när andelen anställda i kommunala 

bolag ökar med ett steg och de övriga oberoende variablerna är oföränderliga. Ett ökat steg i 

andelen anställda i kommunala bolag motsvarar en ökad procentenhet av de anställda i den 

kommunala sektorn som är anställda i kommunala bolag. Som tidigare nämnt är inte denna effekt 

signifikant och ska ses som ett nollresultat.  

 

De oberoende variablerna antal kommunala bolag, andel kvinnor i kommunfullmäktige och lokal 

mediebevakning har ett liknande samband i modell 12 som i modell 10 och är fortsatt inte 

signifikant. Högutbildningsnivå har nu en reducerande effekt på den kommunala korruptionsnivån, i 

likhet med hypotesen, men är fortsatt inte signifikant. Till skillnad från modell 10 i tabell 2 har nu 

den logaritmerade befolkningsmängden ett signifikant positivt samband med högre kommunal 

korruptionsnivå, på säkerhetsnivån på 95 %. Effekten ska tolkas som att en ökad procent i 

befolkningsmängd ökar den kommunala korruptionsnivån med 0,043 %. Skulle en kommun dubbla 
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sin befolkning skulle den kommunala korruptionsnivån förväntas öka med 4,3 %, vilket får lov att 

ses som en stor ökning. Antalet anställda i kommunal sektor har fortsatt ett positivt samband med 

högre kommunal korruptionsnivå. Sambandet är inte signifikant på någon säkerhetsnivå som 

används i denna studie och är bara nästan signifikant på den mindre vetenskapliga säkerhetsnivån 

på 90 %. En ökad kommunalt anställd ökar den kommunala korruptionsnivån med 0,001 %, när 

övriga oberoende variabler är oföränderliga. Ettusen fler anställda i den kommunala sektorn ökar 

följaktligen den kommunala korruptionsnivån med 1 %, Det får ses som en stor höjning då i 

exemplet tidigare med två jämnstora kommuner med runt 70000 invånare hade en skillnad på 4000 

anställda i den kommunala sektorn. Som tidigare nämnt är inte sambandet signifikant på någon 

säkerhetsnivå som används i denna studie och bör därför ses som ett nollresultat. 

 

Tabell 3 visar dock att förklaringskraften, det justerade R2-värdet, sjunkit från 15,9 % i modell 10 

till 13,6 % i modell 12. Ett högre justerat R2-värde innebär att en modell har bättre förklaringskraft 

och är robustare som modell (Neal & Simons, 2007). Det indikerar att modell 10 med kommunal 

korruptionsnivå som inte var logaritmerad klarade sig bättre. Även om snedfördelade variabler kan 

vara problematiskt särskilt ur ett generaliseringsperspektiv minskar problematiken i och med att 

samtliga svenska kommuner medverkar i studien. Av dessa anledningar ska det läggas tyngre vikt 

vid resultaten i tabell 1 och 2 än i tabell 3.   

    

 

Resultatsammanfattning: 

I den bivariata regressionsmodellen i modell 1 såg vi till en början ett starkt samband mellan 

andelen anställda i kommunala bolag och högre kommunal korruptionsnivå. Korrelationen stämde 

enligt hypotesen att större andelar av de anställda i den kommunala sektorn placerade i kommunala 

bolag leder till högre kommunalkorruptionsnivå. När alla extremfall och inflytelserika fall 

plockades bort ur regressionsmodellen i modell 3 stod sig sambandet och fick till och med en 

starkare positiv korrelation. Sambandet visade sig dock vara spuriöst när den alternativa oberoende 

variabeln antal kommunala bolag per kommun tillfördes till regressionsmodellen i modell 4. Det 

visade sig dock att även antalet kommunala bolag och dess effekt på den kommunala 

korruptionsnivån var spuriöst när antalet anställda i kommunal sektor tillfördes regressionsanalysen. 

Efter att ytterligare alternativa oberoende variabler tillförts såg vi att två oberoende variabler, 

antalet anställda i den kommunala sektorn och naturligt logaritmerade befolkningsmängden, i 

omgångar kunde signifikant förklara den varierade kommunala korruptionsnivån. Antalet anställda i 

den kommunala sektorn tillfördes först till studien och tog helt bort det positiva signifikanta 

sambandet mellan antal kommunala bolag och högre kommunal korruptionsnivå. Det kan tänkas att 
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fler kommunala bolag leder till fler anställda i den kommunala sektorn och det således har en 

förväntad ökande effekt på den kommunala korruptionsnivån. Följaktligen stämmer det teoretiska 

slutsatsen framförd av Acemoglu & Verdier (2000) att varje anställd är en ökad korruptionsrisk i 

den offentliga sektorn. Däremot spelar det mindre roll om de anställda är placerade i kommunala 

bolag eller övrig kommunal verksamhet. Hypotesen att större andel av de anställda i kommunal 

sektorn placerade i kommunala bolag leder till högre kommunal korruptionsnivå har följaktligen 

fallit. Även om det finns bristande insyn i kommunala bolag och att stora upphandlingar sker som 

ökar risker för korruption (Erlingsson, 2006) spelar detta mindre roll i förklaringen till den 

varierade svenska kommunala korruptionsnivån. Både antalet anställda i den kommunala sektorn 

och den logaritmerade befolkningsmängden sågs i den multivariata regressionsanalysen i tabell 2 

kunna förklara den varierade svenska kommunala korruptionsnivån. Det bör dock nämnas att båda 

variablerna ibland miste sin signifikansnivå på säkerhetsnivån på 95 %. Antalet anställda i den 

kommunala sektorn var ändå ständigt signifikant på den mindre vetenskapliga säkerhetsnivån på 

90 %, vilket indikerar att den kan förklara en del av den varierade svenska kommunala 

korruptionsnivån. Slutligen illustrerar tabell 2 hur svårt det är att hitta teoretiska förklaringar och 

hållbara samband som empiriskt kan förklara variationen i svensk kommunal korruption. Det kan 

bero på att förklaringar till korruption är svårt att fånga samt att den svenska korruptionen främst 

sker på en kommunal nivå (Dahlström & Sundell, 219) vilket är ett tämligen outforskat område.  

 

I tabell 3, där den beroende variabeln logaritmerade då den var snedfördelad, hade den 

logaritmerade befolkningsmängden det mest robusta sambandet med ökad kommunal 

korruptionsnivå. Den oberoende variabel som närmast efter kunde förklara variationen bland de 

svenska kommunernas korruptionsnivå var antalet anställda i kommunal sektor. Sambanden var 

överlag lika i tabell 3 i jämförelse med tabell 2 där andelen anställda i kommunala bolag fortsatt 

hade ett positivt men inte signifikant samband med högre kommunal korruptionsnivå. Då 

förklaringskraften var sämre i tabell 3 ansågs tabell 1 och 2, där den beroende variabeln inte var 

logaritmerad, som starkare och med mer robusta modeller och större vikt ska läggas vid de 

resultaten.  

 

Till skillnad från Lindström (2014) och Dahlström & Sundell (2014: 230) fann denna studie inget 

hållbart samband mellan ökad kommunal bolagisering, fler anställda i kommunala bolag och fler 

kommunala bolag, och högre kommunal korruptionsnivå. Det bör dock nämnas att det finns många 

riskmoment i kommunala bolag som kan tänkas förhöja den kommunala korruptionsnivån. 

Följaktligen kan det vara en god idé att fortsätta undersöka sambandet mellan kommunala bolag och 

kommunal korruption. Dock så tyder resultaten i denna studie på att varken antalet kommunala 
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bolag eller fler anställda i kommunala bolag leder till högre kommunal korruptionsnivå. 

Följaktligen tyder resultaten i denna studie inte på att kommunal bolagisering är skadligt. Det kan 

ändå vara en god idé att undersöka om kommuner med kommunala bolag som omsätter mer har 

högre korruptionsnivåer. Kommunala bolag med fler upphandlingar är ett ökat riskmoment till att 

korruptions uppstår (Heywood, 1997). Det kan också tänkas att vissa områden är mer kritiska att 

bedriva kommunala bolag där stora upphandlingar sker. Det andra uppenbara tipset att studera 

vidare är sambandet mellan antalet anställda i den kommunala sektorn och högre kommunal 

korruptionsnivå. Såvitt jag vet har inte detta samband tidigare undersökt i Sverige och bör 

uttömmas på ytterligare kunskap. Det är också nödvändig kunskap till de svenska kommunerna att 

om ett högre antal anställda i den kommunala sektorn innebär ökade risker för att korruption uppstår. 

Det innebär att kommuner bör arbeta kraftigare för att motverka korruption om de har fler anställda 

i den kommunala sektorn. Ett tips för framtida studier är att undersöka hur fördelningen ser ut över 

de anställda i den kommunala sektorn och om fler anställda i särskilda sektorer av den kommunala 

sektorn har ett samband med högre kommunal korruptionsnivå. 

 

Studiens styrkor & svagheter: 

I det här avsnittet kommer eventuella styrkor och svagheter i studien lyftas fram. Det är viktigt att 

en studie har hög validitet och hög reliabilitet. Validitet syftar till att studien mäter det den gör 

anspråk på att mäta (Esaiasson et al, 2012: 57). Reliabilitet syftar till frånvaro av slumpmässiga fel 

(Esaiasson et al, 2012: 63). Angående validiteten i denna studie är det främst den beroende 

variabeln kommunal korruptionsnivå som är problematisk. Det som är problematiskt i denna studie, 

liksom många andra studier, är att det mest etablerade sättet att mäta korruption är i uppfattningar 

(Dahlström & Sundell, 2014: 223). Det innebär att i denna studie liksom andra studier om 

korruption måste resultaten hanteras med stor försiktighet då det faktiskt är uppfattningar om 

korruption som mäts och inte faktisk korruption. Att mäta korruption i uppfattningar är dock det 

mest etablerade sättet och gör studien generaliserbar med andra liknande studier om kommunal 

korruption i Sverige. Data om den kommunala korruptionsnivån i denna studie är också insamlad av 

etablerade forskare på Göteborgs universitet inom forskningsfältet korruption. Ett annat tänkbart 

validitetsproblem är att den oberoende variabel som är central i studien, andelen anställda i 

kommunal sektor, är problematisk att mäta då de kommunala bolagen ägs olika mycket av 

kommunerna. Som tidigare nämnt är 90 % av de kommunala bolagen i Sverige majoritetsägda av 

kommunerna. Därför har jag ansett det bäst att helt enkelt räkna varje anställd i ett kommunalt 

bolag som anställd i den kommunala sektorn. Det finns dock problem med detta då ett fåtal 

kommunala bolag ägs till en väldigt liten del av en kommun och därför är det tveksamt om den 

anställda bör räknas som en offentligt anställd. Det som ändå försvarar att räkna varje anställd i ett 
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kommunalt bolag är att anställda i ett minoritetsägt kommunalt bolag har riktlinjer att agera som om 

de vore anställda i offentlig verksamhet (SOU, 2011: 588). Därför är det inte heller fel att räkna de 

anställda i minoritetsägda kommunala bolag som offentligt kommunalt anställda.  

 

Tänkbara risker med reliabilitet i denna studie finns i och med att de kommunala bolagen är 

strukturerade på olika sätt där vissa kommunala bolag är moderbolag där samtliga anställda i de 

kommunala bolag som är dotterbolag till moderbolaget ska räknas bort så de inte räknas dubbelt. De 

anställda i varje kommunalt bolag är minst räknat två gånger i denna studie vilket bör minimera att 

eventuella slumpmässiga fel begåtts. Det kan heller inte uteslutas att ett fåtal kommunala bolag har 

gjort fel i bokslut och inte angett att de är ett moderbolag eller dotterbolag, men detta bör i så fall 

vara undantagsfall. Det får också framhävas att studien bidrar med mer information om möjliga 

förklaringar till den kommunala korruptionsnivån i Sverige. Insamling av data om andelen anställda 

i kommunala bolag har aldrig tidigare gjorts, vad jag vet. Även etablerade faktorer som storleken på 

offentlig sektor testades på nytt sätt i antalet anställda och var den oberoende variabel som 

tillsammans med logaritmerad befolkningsmängd flest gånger hade ett signifikant samband med 

högre kommunal korruptionsnivå.  

 

En annan risk med studien är att data om den kommunala korruptionsnivån är insamlad 2012-2013 

medan de oberoende variablerna är data från 2014. Det kan alltså ha skett förändringar i de 

oberoende variablerna sedan den kommunala korruptionsdatan samlats in. Dock borde dessa 

förändringar vara små då det överlag borde finnas lite rörlighet i de oberoende variablerna, 

exempelvis förändringar i hur stor andel av de anställda i kommunal sektor som är anställda i 

kommunala bolag bör förändras långsamt över tid. Anledningen att data om de oberoende 

variablerna inte samlats in så nära som möjligt, då den kommunala korruptionsdatan samlades in, är 

att lägga de oberoende variablerna så nära varandra som möjligt. Det blir då en förskjutning på 

något år i datan om de oberoende variablerna jämfört med insamlandet av den kommunala 

korruptionsnivån då data inte fanns om somliga oberoende variabler under de åren. Det optimala 

hade ändå varit om data samlats in samtidigt av den beroende variabeln och de oberoende 

variablerna   

 

Det är också viktigt att undersöka om det finns eventuella brister i den statistiska modellen. En 

första svaghet med den statistiska modellen i denna studie, i likhet med alla regressionsanalyser, är 

att det kausala sambandet inte kan fastställas (Esaiasson et al, 2012: 384). Det innebär att vi inte 

med säkerhet kan veta att det är de oberoende variablerna som förklarar förändringar i den beroende 

variabeln och inte tvärtom. Här utgår denna studie från den teori som finns inom området att det är 
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variationen i de oberoende variablerna, som är med i denna studie, som orsakar variation i 

kommunernas korruptionsnivå. Tyvärr finns ingen jämförbar kommunal korruptionsdata över tid 

som kunnat lösa problemet med omvänd kausalitet.  

 

För att säkerställa att den statistiska modellen håller måttet är det viktigt att utreda om det finns 

möjliga extremfall och inflytelserika fall som har ett stort inflytande över helhetsresultatet. Det 

visade sig att det fanns fyra extremfall som hade höga värden i kommunal korruptionsnivå, och 

också höga residualer. De plockades ur modell 2,3,6 och 11 för att sedan se hur bra de oberoende 

variablerna, främst andelen anställda i kommunala bolag, kunde förklara variationen i kommunal 

korruptionsnivå i övriga kommuner. Det visade sig att de fyra extremfallen kraftigt påverkade 

resultaten. Även ett inflytelserikt fall i den oberoende variabeln, andelen anställda i kommunala 

bolag, togs ur modell 3 och 6 då den inte klarade testet i Cook´s distansmetod, som hittar 

analysenheter som har extremvärden i den oberoende variabeln.  

 

I OLS är det också viktigt att ta reda på om det variablerna i studien är normalfördelade och om de 

bryter mot det förväntade linjära sambandet (Garson, 2012). Studien visade sig ha ett flertal 

variabler som inte var normalfördelade, men av teoretiska skäl logaritmerades inte alla skeva 

variabler i studien. Dock så logaritmerades den oberoende variabeln befolkningsmängd och även i 

ett senare test i tabell 3 kommunal korruptionsnivå. Att logaritmera kommunal korruptionsnivå 

utfördes för att se om de oberoende variablerna bättre kunde förklara variationen i kommunal 

korruptionsnivå om kommunernas korruptionsnivåer blev mer normalfördelade. Det visade sig att 

den statistiska modellen från tabell 1 och 2, med den skeva kommunala korruptionsdatan, var bättre 

lämpad. Då det krävs teoretiskt stöd för att applicera andra statistiska modeller till ens data utfördes 

detta inte då OLS ansågs vara bäst lämpad då den kommunala korruptionsnivån var kontinuerlig. 

Exempelvis en logistisk regressionsanalys hade inte varit lämplig då det inte finns något avgörande 

i data om den kommunala korruptionsnivån som säger när en kommun är korrupt eller inte. Då alla 

290 svenska kommuner undersöktes i denna studie är det inte lika kritiskt ur ett generaliserings 

perspektiv att vissa statistiska antaganden bryts i modellen, till exempel snedfördelad data. Även 

kommande studier om svensk kommunal korruptionsnivå kommer stå inför liknande problem och 

de är därför jämförbara med varandra. Hade studien bara undersökt 60 kommuner och dess 

korruptionsnivåer hade bootstrapp varit ett lämpligt verktyg att använda för att bli mer säkra på 

signifikansnivåerna i studien (Garson, 2012). Det är också viktigt att komma ihåg att undersöka 

korruption i Sverige skiljer sig från andra länder då den främst sker på lokal nivå (Andersson & 

Babajan, 2014). Därför har inte denna studie någon större ambition att kunna generaliseras till 

korruptionsstudier i andra länder.   
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Slutsats: 

Sammanfattningsvis har resultaten i denna studie både bidragit vetenskapligt till den svenska 

korruptionsforskningen och bidragit med kunskaper om möjliga kommunala institutionella 

förändringar för att undvika risker för ökad kommunal korruptionsnivå. Studiens huvudsakliga 

uppgift var att svara på forskningsfrågan: ”Leder större andel anställda i kommunala bolag till högre 

kommunal korruptionsnivå i Sverige?”. Hypotesen var att kommuner med högre andel anställda i 

kommunala bolag också hade högre kommunala korruptionsnivåer. Hypotesen byggde på teori om 

att varje anställd i offentlig sektor är en ökad risk att emot muta (Acemoglu & Verdier, 2000) samt 

på resultaten i tidigare studier av Dahlström & Sundell (2014, 230) och Lindström (2014) att 

kommuner med fler kommunala bolag också har högre kommunala korruptionsnivåer. Följaktligen 

bör anställda i kommunala bolag vara särskilt stora risker för att sko sig på det offentliga för egen 

privat vinning. Forskningsfrågan var viktig att finna svar till för att undersöka om det är legitimt 

och samhällsnyttigt att kommuner bedriver delar av sin verksamhet i kommunala bolag. Resultaten i 

studien hittade inget robust samband mellan kommuner med högre andel anställda i kommunala 

bolag och högre kommunala korruptionsnivåer. Därför har hypotesen fallit. Likaså har de flesta 

andra oberoende variabler inte heller haft ett signifikant samband med den kommunala 

korruptionsnivån. Så som antalet kommunala bolag, könsfördelning i kommunfullmäktige, lokal 

medial bevakning och andel högutbildade.  

 

Studien har visat att det inte går att utesluta att kommuner med fler antal anställda i kommunal 

sektor också har högre kommunal korruptionsnivå. Sambandet är inte ständigt signifikant i studien 

men är alltid nära att vara signifikant på den mindre vetenskapliga säkerhetsnivån på 90 %. Likaså 

visar studien att det inte går att utesluta att kommuner med större befolkning också har ökade risker 

för att ha högre kommunala korruptionsnivåer. Det senare har redan tidigare bevisats i en studie av 

Dahlström & Sundell (2014: 230) dock har inte antalet anställda i offentlig sektor undersökts 

tidigare. Resultaten i studien visar att det kan ligga något i det teoretiska antagandet att varje ökad 

anställd i offentlig sektor är en ökad risk att utnyttja det offentliga för egen vinning (Acemoglu & 

Verdier, 2000). Resultatet upplyser kommande studier att undersöka sambandet vidare och 

kommuner med fler anställda i kommunal sektor kan i framtiden tänkas tillämpa särskilda program 

för att motverka korruption. 

 

Denna studie fastslår också att det är svårt att hitta förklaringar till variationen i de svenska 

kommunernas korruptionsnivå då få signifikanta samband presenterades. Studiens förklaringsfaktor 

är runt 15-16 % vilket är i likhet med tidigare studie av Dahlström & Sundell (2014: 230) vilket 

tyder på att det finns mycket utrymme att vidare undersöka möjliga orsaker till variationen i de 
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svenska kommunernas korruptionsnivå. Med anledning av att ökad korruption försämrar 

medborgarnas tillit till varandra, vilket har negativa konsekvenser för ett samhälle, (Linde & 

Erlingsson, 2013) och försämrar välfärdstjänster i etablerade industriländer (Kumlin & Rothstein, 

2005) är det av stor vikt att fortsätta hitta förklaringar till variationen i den kommunala 

korruptionsnivån. Denna studie har bidragit med att synliggöra att det inte går att utesluta att antalet 

anställda i kommunal sektor kan tänkas vara en förklaring till variationen i kommunernas 

korruptionsnivå. Samtidigt visar studien att det är nödvändigt med ytterligare forskning om orsaker 

till variationen i den kommunala korruptionen i Sverige.   
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 Appendix 1:

Tabell 1. Underlag för kausala diagram. 

 

Tabell 1 

    

 Modell 13 

(Bivariat) 

Modell 14 

(Bivariat) 

Modell 15 Modell 16 

     

Andel anställda i 

kommunala bolag 

0,015** 

(0,005) 

 - 0,001 

(0,006) 

0,005 

(0,005) 

Antal kommunala 

bolag 

 0,022*** 

(0,003) 

0,022*** 

(0,004) 

 

Antal anställda i 

kommunal sektor 

   3,826E-5*** 

(0,000) 

Intercept 1,601*** 1,547*** 1,549*** 1,549*** 

R2 (justerad) 0,022 0,129 0,126 0,155 

N 290 290 290 290 

 

 

Kommentar: *p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001. Ostandardiserade b-koefficienter. Standardfel inom 

parenteser. 

  

Figur 1. Histogram över den naturligt logaritmerade kommunala korruptionsnivån. 
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Tabell 2. Korrelationstabell utifrån Pearson´s korrelationsmått mellan de oberoende variablerna i 

studien. 0 är låg korrelation. 1 är högsta korrelation, kritiskt värde (0,8) 

 

 Andelen 

anställda i 

kommunala 

bolag 

Antal 

anställda i 

kommunal 

sektor 

Andel 

kvinnor i 

kommun-

fullmäktige 

Antal 

tidnings-

redaktioner 

(lokaliserade) 

Andel 

högutbildade 

Antal 

kommunala 

bolag 

Befolkningsmängd 

(LN) 

Andelen anställda i 

kommunala bolag 

1 0,277** 0,037 0,241** 0,095 0,447** 0,291** 

Antal anställda i 

kommunal sektor 

0,277** 1 0,133* 0,311** 0,467** 0,842** 0,743** 

Andel kvinnor i 

kommunfullmäktige 

0,037 0,133* 1 0,089 0,063 0,123* 0,126* 

Antal tidnings-

redaktioner 

(lokaliserade) 

0,241** 0,311** 0,089 1 - 0,002 0,342** 0,287** 

Andel högutbildade 0,095 0,467** 0,063 - 0,002 1 0,356** 0,657** 

Antal kommunala 

bolag 
0,447** 0,842** 0,123* 0,342** 0,356** 1 0,646** 

Befolkningsmängd 

(LN) 
0,291** 0,743** 0,126* 0,287** 0,657** 0,646** 1 

 

 

 

 

 

 

    


