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Abstract: 

The purpose of this thesis is to examine if the organisational reforms, commonly referred to 

as New Public Management, have led to an institutional arrangement that promotes corrupt 

behaviour among officials at the sub-national level. By using a theoretical framework which 

is based on rationality among actors within the current institutional arrangement it is 

suggested that these reforms have created an environment where bribes and nepotism will 

increase and spread. To test this theory, a statistical analysis of the relationship between the 

percentage of private contracting by public procurement in the elderly and disabled care, 

and the level of corruption in Swedish municipalities has been conducted. The results 

indicate that the percentage of private contracting in elderly and disabled care does not have 

a significant effect on the levels of corruption in the municipalities. Some guidance to why 

this might be the case is presented in the conclusion, where it is argued that the theoretical 

framework must include a wider and broader understanding of the root causes of corruption, 

and further studies on the relationship between public officials and private companies must 

be carried out.  
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1. Inledning 

1.1 Korruption och New Public Management – ett samhällsproblem? 

Från och med 1980-talet har stora institutionella förändringar präglat den svenska offentliga 

förvaltningen. Flertalet reformer som faller in under paraplybegreppet ”New Public 

Management” (härefter NPM) har implementerats kontinuerligt de senaste årtiondena 

(Bergh, Erlingsson och Sjölin 2008, 603). Begreppet NPM myntades först av Christopher 

Hood (1991) och syftar på ett antal särdrag för reformer där fokus ligger på att förvaltningen 

skulle efterlikna näringslivet i styrningsmodeller, regelverk och organisation (Andersson 

och Erlingsson 2014, 192). Detta innebar att den offentliga förvaltningen introducerade 

arbetssätt där mål- och resultatstyrning var centralt, samtidigt som större vikt lades vid 

outputs än själva verksamhetsprocessen i förvaltningen. Samtidigt decentraliserades många 

förvaltningar och den gamla hierarkiska ordningen ersattes (Hood 1991, 5). Syftet med 

införandet av NPM var att förvaltningen skulle kostnadseffektiviseras samtidigt som 

byråkratiska procedurer skulle förenklas (Christensen et al. 2005, 14). För att möjliggöra 

detta förändrades förvaltningens uppgifter, då kommuner, landsting och staten på uppdrag 

överlät till privata huvudmän att hantera vissa förvaltningsverksamheter. Detta ledde i sin 

tur till ökat fokus på konkurrensutsättning och verksamhetsspecialisering (Lane 2000, 131) 

Samtidigt som dessa institutionella förändringar genomfördes i Sverige började 

uppmärksamheten kring offentlig korruption i utvecklade demokratier få allt större 

utrymme (Andersson och Erlingsson 2014, 193). Korruption är ett vida känt 

samhällsfenomen som existerar i olika former och i olika grad i alla världens länder. Det 

brukar vanligtvis innebära någon form av missbruk av offentliga medel för egen vinnings 

skull men innebörden varierar.  Även om korruption är ett svårdefinierat begrepp är den 

gemensamma nämnaren att det är skadligt för samhället och att det innehar flertalet negativa 

effekter, däribland inverkan på BNP, växande klyftor och fattigdom som några av de största 

konsekvenserna (Rothstein 2011a, 41). Länder som har en hög korruptionsnivå har 

dessutom ofta svårt att genomföra infrastruktursatsningar samtidigt som investeringsviljan 

och konkurrensen snedvrids. Detta riskerar att hämma landets förmåga att utvecklas och 

skapa ekonomisk tillväxt (Rothstein 2011a, 3). 
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 Offentlig korruption är inte bara skadlig i utvecklingsländer, utan även i OECD-länder kan 

konsekvenserna vara långtgående för samhället. Även här riskerar korruption att begränsa 

investeringsviljan, minska antalet entreprenörer och försvaga tilliten till marknadsprocesser 

(Erlingsson, 2006, 1). De mest långtgående och farliga konsekvenserna är dock 

gemensamma för både utvecklings- och OECD-länder. En hög korruption riskerar att leda 

till förlorad legitimitet för rättssamhället och minskad tillit till viktiga samhällsinstitutioner 

(Erlingsson 2006, 1). Samtidigt kan viljan att betala skatt minska drastiskt och ett utbrett 

missnöje med förvaltningen spridas bland befolkningen (Rothstein 2011a, 125). Detta 

skadar i sig fundamenten i ett fungerande samhälle där funktionsdugliga institutioner är ett 

krav för en hållbar ekonomisk utveckling och en hög levnadsstandard (Andersson 2002, 

235).  

Sverige har i många år ansetts vara befriat från korruption och har i de flesta listor varit 

ledande eller befunnit sig i toppen när det gäller korruptionsfria stater (Andersson, Bergh 

och Erlingsson 2014, 16). Men när Transparency International presenterade sin nya 

mätning, vilket kan anses vara den mest kända korruptionsmätningen, har Sverige fallit från 

tredje till sjätte plats och tappat sex poäng. Det är det största poängtappet Sverige har haft 

sedan mätningarna påbörjades i sin nuvarande form (SVT 2018). Flertalet skandaler inom 

den offentliga sektorn har sedan 1990-talet framkommit i media där diverse 

korruptionshärvor har gett sken av att ett korruptionsproblem har tilltagit (Erlingsson 2006, 

17). Detta visar att korruption existerar även i Sverige, men dess omfattning är fortfarande 

ett relativt outforskat område i vetenskapen (Erlingsson 2002, 5; Loxbo 2010, 54).  

I tidigare litteratur har institutionella mekanismer som ökar korruption i länder med låga 

nivåer ofta förbisetts. Forskning kring om det finns ett samband mellan NPM och korruption 

kan beskrivas som bristfällig och ofullständig (Andersson och Erlingsson 2014, 200). Den 

största mängden forskning inom korruptionsområdet har fokuserat på utvecklingsländer 

samt nyligen demokratiserade länder och genomförs ofta på makro-nivå där nationella 

jämförelser dominerar forskningens tillvägagångsätt (Erlingsson 2006, 9). Att genomföra 

komparativa studier på internationell nivå, som till exempel Transparency International, är 

en gedigen metod för att studera länders korruption ur ett globalt perspektiv, men missar att 

försöka förstå de inhemska institutionella förändringarna som kan leda till korruption. 

Genom att kunna kartlägga och förstå hur institutioners förändring kan leda till korruption 

går det möjligtvis att förhindra att förtroendet till rättsstaten och legitimiteten hos 

styrelseskicket sjunker. I tidigare forskning har framförallt den svenska kommunala nivån 
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pekats ut att vara extra sårbar för korruption. Detta då stora delar av det kommunala 

beslutsfattandet och dess uppgifter är av sådan art som är förknippade med stora risker inom 

området, till exempel upphandling, tillståndsgivning och social service (Andersson och 

Erlingsson 2014, 194). Samtidigt har genomslaget av NPM-reformer på sub-nationell nivå 

varit genomgående stort (Andersson och Erlingsson 2014, 194). Därmed finns det ett 

intressant samband att undersöka om de med NPM associerade institutionella 

förändringarna leder till korruption.   

Under de senaste två decennierna har teoretiska ramverk från Rational choice-

institutionalism varit vanliga för att illustrera framkomsten av samt riskzoner för korruption 

i svensk kommunal förvaltning i samband med NPM (se exempelvis Andersson 2002; 

Erlingsson 2006; Bergh, Erlingsson och Sjölin 2008; Loxbo 2010; Andersson och 

Erlingsson 2014; Castillo 2014). Teorin har sin grund i att människor agerar rationellt inom 

de rådande institutionerna, det vill säga regelverk, normer, lagar och bestämmelser. Genom 

att agera rationellt försöker individer hela tiden maximera sin egen vinning baserat på 

logiskt handlande. Detta innebär att om det institutionella arrangemanget (i detta fall NPM) 

skapar en incitamentsstruktur som gör att det är svårt att bli påkommen och enkelt att 

genomföra korrupta handlingar kommer människor därför att agera rationellt och bryta 

regelverket. Detta innebär att korruption ses som ”tillfället gör tjuven”, istället för att 

fokusera på en form av moralisk depravering hos den person som agerar korrupt (Erlingsson 

2006, 15). Enligt rational choice-institutionalism finns det en risk att de institutionella 

förändringarna som införts genom NPM har ökat incitamentsstrukturerna för att begå 

korrupta handlingar, och den här uppsatsen ska försöka bidra till att empiriskt testa om det 

finns belägg att teorin stämmer.  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen blir därför är att undersöka om NPM har bidragit till ökad korruption 

i svensk offentlig förvaltning på den kommunala nivån i enlighet med det teoretiska 

ramverket rational choice-institutionalism. Sverige har, som nämnt, haft ett stort genomslag 

av NPM-reformer på sub-nationell nivå där korruptionsriskerna inte utreds i samma 

utsträckning som på nationell nivå (Andersson och Erlingsson 2014, 194). Det är därför 

viktigt att försöka kartlägga om vissa reformer har medfört ett institutionellt arrangemang 

med incitamentsstrukturer som gynnar och skapar korruption. I den här uppsatsen kommer 

NPM-reformen offentlig upphandling i och med privatisering av äldre- och 
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handikappomsorg vara det som studeras i förhållande till korruption. Att verksamhet läggs 

ut på entreprenad och sköts av en privat huvudman är en av grundbultarna i NPM (Lane 

2000, 131) och precis som nämndes innan ligger social service i riskzonen för korruption 

(Andersson och Erlingsson 2014, 194). 

Ett försök att bidra till korruptionslitteraturen görs därmed genom att testa det teoretiska 

ramverkets relevans och empiriskt kartlägga om korruptionen är högre i kommuner där en 

högre grad av verksamhet på entreprenad existerar inom äldre- och handikappomsorgen. 

För att undersöka detta kommer en statistisk metod att användas för att se om det finns något 

samband mellan en högre korruptionsnivå och en ökad kommunal verksamhet på 

entreprenad inom äldre- och handikappomsorgen.  

1.3 Frågeställning 

Uppsatsen kommer därmed utgå ifrån och försöka besvara frågeställningen: 

1. Påverkar andelen kommunal verksamhet inom äldre- och handikappomsorg som 

utförs av privat huvudman korruptionsnivåerna i Sveriges kommuner?  

Genom att besvara den ovanstående frågeställningen är förhoppningen att kunna bidra till 

den empiriska kartläggningen av Sveriges korruption och om de institutionella 

förändringarna påverkar kommunernas korruptionsgrad i enlighet med rational choice-

institutionalism.  

1.4 Avgränsningar 

Flertalet avgränsningar görs i uppsatsen som är menade att underlätta genomförandet av 

studien. Den första avgränsningen är att endast äldre- och handikappomsorgen ställs 

gentemot korruption. Det finns flertalet andra policyområden som har infört NPM-

inspirerade reformer där verksamhetsansvaret återfinns på privat huvudman. Tre argument 

talar dock för att avgränsa NPM-reformer till endast äldre- och handikappomsorg. För det 

första är den anmälda korruptionen vanligast inom social service (Brå 2012, 9), vilket gör 

att det är bevisat att viss korruption faktiskt förekommer inom verksamhetsområdet. För det 

andra är äldre- och handikappomsorg en stor post i kommunernas budget, och med större 

resurser bör även korruptionsmöjligheterna öka. För det tredje varierar verksamheten på 

entreprenad inom äldre- och handikappomsorgen relativt mycket mellan kommunerna på 

grund av ideologiska skäl, vilket gör att det blir enklare att se eventuella samband.   
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Även NPM är ett svårdefinierat begrepp då flera olika typer av reformer ingår som kan 

definieras olika beroende på land och samhällsstyrningssystem (Von Maravic och Reichard 

2003, 127). I studien kommer endast reformen där verksamhet placeras hos privata 

huvudmän att studeras i relation till korruption. Detta då det är en av de mest förekommande 

NPM-inspirerade organisationsförändringarna på kommunal nivå som har implementerats 

i varierande grad (Lane 2000, 131). Det är även förhoppning att kommuner med hög 

verksamhet på entreprenad i högre grad har implementerat andra NPM-reformer. 

1.5 Disposition 

I kapitel 1 presenteras och motiveras uppsatsens problemformulering, syfte, frågeställning 

och avgränsningar. 

I kapitel 2 presenteras först hur viktiga begrepp definieras. Sedan diskuteras det teoretiska 

ramverket där en teoretisk modell för att visa riskzoner för korruption härleds från rational 

choice-institutionalism. Detta följs av en genomgång av den teoretiska modellen och om de 

institutionella förändringarna NPM bidragit till uppfyller den. 

I kapitel 3 presenteras tidigare forskning kring NPM och korruption. Även andra bevisade 

förklaringsvariabler för korruption introduceras och en kort sammanfattning om viktig 

internationell forskning behandlas.  

I kapitel 4 kommer uppsatsens metod att presenteras där den statistiska metod som använts 

kommer att motiveras. Även en längre genomgång av det datamaterial och de variabler som 

använts kommer att presenteras, vilket följs av en diskussion om reliabilitet och validitet.  

I kapitel 5 framförs de resultat som framkommit under undersökningen. 

I kapitel 6 diskuteras resultaten som presenterades i kapitel 5. 

I Kapitel 7 presenteras och sammanfattas uppsatsens slutsatser 

2. Teoretiskt ramverk och Begreppsdefinitioner 

2.1 Begreppsdefinitioner 

Korruption är ett globalt men föränderligt begrepp som kan ha olika skepnad och betydelse 

beroende på sammanhang och omgivning. Korruptionens abstrakta natur innebär att det inte 

finns någon standardiserad definition i varken talspråk eller akademisk litteratur. 
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Problematiken kring dess definition blir snabbt tydlig då korruption försöker fånga ett 

handlingssätt eller beteende som kan se olika ut beroende på situation och typ av handlande. 

Många handlingar, till exempel nepotism eller klientelism, betraktas inte alltid som en form 

av korruption (Rothstein 2011a, 9). Det finns olika vägar som forskare eller student att välja 

definitionsmässigt, och resultatet av studien kan mycket väl ha en annorlunda utgång 

beroende på om en strikt legal definition eller en bred beteendedefinition väljs. Vid en studie 

av kvantitativ design med deduktiv ansats är det därför viktigt att tidigt fastställa vad 

uppsatsen menar med korruption (Aidt 2003, 632F).  

Först och främst är det viktigt att nämna att det är offentlig korruption som undersöks i 

uppsatsen, det vill säga korruption som rör den svenska offentliga verksamheten. Flertalet 

forskare och relevanta institutioner har lagt fram mer eller mindre använda definitioner 

rörande offentlig korruption. Ett känt exempel är Världsbanken som har presenterat en 

ledande internationell definition som använts genomgående under de senaste decennierna. 

Världsbankens begreppsdefinition av korruption är ”missbruk av offentlig makt för den 

egna vinningens skull” (The World Bank Group 1997, 8). Många andra definitioner liknar 

den som presenteras av dem och verkar inneha en hög abstraktionsnivå. Det finns en stark 

problematik med att använda en sådan definition i den form av kvantitativ studie som 

presenteras i den här uppsatsen. Ordet ”missbruk” är ett normativt begrepp som kan se olika 

ut beroende på vilket land som studeras, vilket gör det för brett att använda i en kvantitativ 

studie där det måste operationaliseras för att kunna bli mätbart. Därmed definieras 

korruption smalare än det tidigare nämnda exemplet, då det förstås genom de två index som 

använts vid regressionsanalysen (för en genomgång av indexen, se metodkapitel). Detta 

innebär att korruption definieras endast som mottagande/givande av muta och partiskhet i 

anställningsprocessen. Begreppet partiskhet innefattar också en problematik gällande 

innebörd, men definieras här enligt indexet som ”tidigare politiker tillsatt inom den 

offentliga förvaltningen eller offentligt ägt bolag” samt ”tillsättning av icke-kvalificerad 

personal i kommunala jobb”. Därmed ingår nepotism, eller även känt som 

vänskapskorruption, och givande och/eller tagande av muta i definitionen av korruption. 

Noterbart är att varken klientelism eller politisk lobbying mäts i analysen. Detta är dock inte 

för att dessa ska ses som irrelevanta, tvärtom bör de ses som ytterst aktuella att även 

undersöka i förhållande till NPM. Samtidigt är inte all form av lobbying och klientelism 

olaglig, där flera stora gråzoner existerar. Det blir därmed betydligt svårare att mäta och ge 

en rättvis bild av dessa fenomen, vilket gör att det undantas i studien. Studiens fokus har 
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istället lagts på mutor och nepotism/vänskapskorruption, där den förstnämnda ses som  

ovanlig i Sverige ur ett internationellt perspektiv, medans det sistnämnda har varit aktuellt 

i flera skandaler på kommunal nivå. Detta tydliggörs i Staffan Anderssons 

doktorsavhandling om svensk korruption (2002, 237–238), och gör dem intressanta att 

studera var för sig. 

2.2 Teoretiskt ramverk 

2.2.1 Rational Choice-institutionalism, NPM och incitamentsstrukturer 

Varför begår en människa korrupta handlingar? Frågan har diskuterats flitigt i den 

samhällsvetenskapliga debatten, och något egentligt enhetligt svar lyser med sin frånvaro. 

Länge fokuserade studier om korruption på den moraliska depraveringen som skett hos 

politiker och tjänstemän som begått korrupta handlingar (Andersson 2002, 20; Erlingsson 

2006, 15). Det var alltså avsaknaden eller förlusten av moraliska principer och den etiska 

fördärvningen av personen som användes som förklaringsmodell till varför människor är 

korrupta. Men på senare år har det teoretiska grundantagandet förändrats och nyanserats 

och flera olika förklaringsansatser till människors beteende har växt fram, där allt från 

samhällets moderniseringsgrad till kulturella aspekter tas i beaktning (Andersson 2002, 1–

2) 

Däremot kommer grunden i den här uppsatsen, som nämndes i inledningen, utgöras av det 

teoretiska ramverket rational choice-institutionalism. Teoretiska ramverk används för att 

kunna studera den empiri som samlats in. Det är en sorts glasögon som författaren väljer att 

se världen igenom. För att kunna förstå kopplingen mellan rational choice-institutionalism, 

korruption och NPM måste uppsatsen därför behandla de grundantaganden som hela det 

vetenskapliga problemet bygger på.  

Vad är då ”rational choice-institutionalism”? Som det går att märka i dess namn kommer 

rationella val och institutioner utgöra fundamentet för analysinriktningen. Det första 

antagandet är att människor i grunden är rationella, det vill säga att deras beslut kommer 

grunda sig i logiska övervägningar där riskerad kostnad ställs mot förmodad vinst i varje 

beslut (Hay 2002, 7–8). Människan har också en tydlig preferensordning över vad de 

föredrar och agerar utifrån att uppnå dessa preferenser. Tidig forskning inom rational 

choice- skolan hade en tydlig inriktning mot att människor drevs av ekonomiska 
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preferenser, men detta har med tiden luckrats upp och fokus ligger nu istället på en mer bred 

definition av preferensordning (Hay 2002, 8).  

Det andra fundamentet i det teoretiska ramverket är institutioner, och även om rationella val 

är avgörande för människors beslut agerar de inte helt och hållet utifrån sina preferenser. 

Människor är styrda av institutioner och kommer därför agera rationellt sett till de 

institutioner som dem existerar och verkar inom (Hay 2002, 10–11). Institutioner påverkar 

därmed människors incitament till att begå vissa handlingar. Olika definitioner av 

institutioner florerar i akademisk litteratur, men precis som i fallet med korruption blir 

definitionen viktig. Institutioner kan definieras både som informella och formella (Rothstein 

2011a, 36), där den förstnämnda är bredare än den sistnämnda. I båda definitionerna ingår 

regelverk, lagar och bestämmelser, men i informella institutioner räknas även normer, vanor 

och sedvänjor in i begreppet. NPM kan beskrivas som en samling förändringar av de 

formella institutionerna, men eftersom korruption troligtvis också berör vissa delar av 

normer, moral och sedvänjor (Rothstein 2011a, 110) är det viktigt att inneha en bred 

informell definition av institutioner vid korruptionsforskning.  

Sammanfattningsvis är därmed grunden i rational choice-institutionalism att människor 

agerar enligt en kostnadskalkyl för att försöka uppnå sina egna preferenser. Men deras val 

påverkas av den institutionella omgivningen som styr incitamenten i kostnadskalkylen. Då 

detta blir en ytterst teoretisk genomgång är det smart att presentera ett exempel: en 

glassförsäljare säljer glass på stadens badhus, men för att minska arbetstiden inför han ett 

nytt system (institutionell omgivning) där köparen lägger pengar och tar en glass utan 

övervakning från glassförsäljaren. Snabbt inser dock ägaren att alla tar glass men ingen 

lägger pengar, vilket ses som det logiska (rationella) av badhusets gäster. Knappast hade 

gästerna tagit glass utan att betala om övervakningen varit högre. I deras kostnadskalkyl 

insåg dem att vinsten var stor, det vill säga gratis glass, medans förlusten, det vill säga risken 

att bli upptäckt, var liten. Därmed är det institutionella arrangemanget utformat på ett sådant 

sätt att människornas kostnadskalkyl leder dem till att agera på ett visst sätt. Exemplet inte 

förankrat i en verklig situation, men utgör en bra grund för att förstå hur institutioner 

påverkar människors beteende.  

Även om verkligheten är mer komplex, är grundidén samma för glassförsäljningen som för 

korruption och NPM. För människor som arbetar och verkar i det offentliga existerar en viss 

form av institutionellt arrangemang som konstant påverkar de olika kostnadskalkylerna för 

att begå korrupta handlingar. Är risken att bli upptäckt förenad med låg risk och den 
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ekonomiska vinsten hög kommer människor att ta ”chansen” att begå korrupta handlingar. 

Det avgörande i valet är därmed inte själva människan, utan det institutionella 

arrangemanget som han eller hon omges av (Erlingsson 2006, 15) 

Men att helt utesluta den moraliska delen av beslutet är inte korrekt, utan den ska istället 

räknas in i den kostnadskalkyl som personen genomför vid beslut. Politiker och tjänstemän 

kommer att jämföra nyttan med korrupta handlingar mot en moralisk kostnad som byggs 

upp genom normer av vad som anses korrekt i det rådande samhället. Dessa normer byggs 

upp under lång tid i organisationer, samhällen eller andra grupper. Olika grupper har olika 

normer, där vad som anses acceptabelt beteende varierar (Erlingsson och Andersson 2014, 

199). Vid kostnadskalkylen ingår alltså att bryta dessa moraliska principer i den kostnad 

som ställs mot den förmodade vinsten. 

Det är från dessa grundantaganden som Erlingsson i en artikel härledde en teoretisk modell 

om riskzoner för korruption vid olika förvaltningsorganisatoriska förändringar (Erlingsson 

2006; vidareutveckling i Andersson och Erlingsson 2014). I den teoretiska modellen 

föreslår han fem punkter som återfinns i ett institutionellt arrangemang där risken för 

korruption är betydande på grund av att incitamentsstrukturerna gynnar korrupta handlingar. 

Erlingssons (Erlingsson och Andersson 2014, 198) punkter är att det institutionella 

arrangemanget: 

1. Ger individen många, snarare än få, möjligheter att tillskansa sig resurser genom 

att de ägnar sig åt korruption  

2. Förenar korruption med stor, snarare än låg, avkastning 

3. Har en låg snarare än hög grad av övervakning/tillsyn 

4. Ger förhållandevis låga straff om det korrupta beteendet trots allt skulle avslöjas 

5. Har okända eller oklara regelsystem. 

Inom dessa typer av institutionella arrangemang finns en så kallad ”gynnsam 

frestelsekultur” för korruption (Andersson och Erlingsson 2014, 198). Här borde det 

teoretiskt finnas en högre risk för korruption då fler bör göra kalkylen att vinsten som är 

förenad med korruption överstiger de eventuella vinster och ekonomiska resurser som finns 

vid att behålla ett regelenligt och lagligt beteende, samt att vinsten från korruptionen är 

högre än den moraliska förlusten som skapas. 
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2.2.2 Existerar en gynnsam frestelsekultur i äldre- och handikappvård?  

Nu när de teoretiska grunderna är på plats är det viktigt att se om det finns en gynnsam 

frestelsekultur i de NPM-reformer som införts i kommunerna och framförallt i 

upphandlingsförfarandet för äldre- och handikappomsorg. För att undersöka relationen 

mellan NPM och en gynnsam frestelsekultur är de fem tidigare punkterna viktiga 

analysverktyg att ställa gentemot det rådande institutionella arrangemanget.  

För att fastställa att det råder en gynnsam frestelsekultur i svenska kommuner generellt, och 

i äldre- och handikappomsorgen i synnerhet, är det viktigt att behandla dessa i relation till 

varje punkt i Erlingssons teoretiska modell. Genom att göra detta ges ett försök att visa att 

det kausala sambandet är att den gynnsamma frestelsekulturen inom NPM leder till högre 

korruption. Utan en genomgång av varför det kausala sambandet är åt detta håll kommer 

inte uppsatsen lyckas att uppnå en förklaring till de olika korruptionsnivåerna i svenska 

kommuner. Därmed följer en punktvis genomgång av relationen mellan NPM och en 

gynnsam frestelsekultur nedan:  

1. Ger individen många, snarare än få, möjligheter att tillskansa sig resurser genom 

att de ägnar sig åt korruption  

För att uppfylla punkt nummer ett i Erlingssons modell är två ord centrala, det krävs 

möjligheter och resurser för att människor ska ägna sig åt korruption. Därmed blir 

utgångsläget för att besvara den första punkten att analysera om dessa två begrepp existerar 

inom äldre- och handikappomsorgen. 

För att få möjlighet till korruption krävs att där finns en viss handlingsfrihet för personen i 

fråga (Aidt 2003, 633F), vilket innebär att en grad av diskretionär makt med offentliga 

medel måste existera. Detta finns i den offentliga upphandlingsprocess som råder kring 

äldre- och handikappomsorg. Först och främst finns det möjligheter och handlingsfrihet i 

olika direktupphandlingar där korruptionsrisken anses stor (Brå, 2009, 11). Vid en 

direktupphandling får kommunen frångå lagen om offentlig upphandling om värdet av 

upphandlingen anses vara under en viss fastställd summa eller om synnerliga skäl finns 

(Upphandlingsmyndigheten 2018). Detta gör att det är fullt lagligt att avvika från många av 

de kontrollfunktioner som finns vid en vanlig upphandling, vilket leder till att 

handlingsfriheten blir större för både företag och upphandlande myndighet. Det nuvarande 

fusket med direktupphandlingar är inte kartlagt, men konkurrensverket misstänker att det är 

både utbrett och vanligt förekommande (Molander 2008, 1) Även andra möjligheter finns 
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att manipulera upphandlingsprocessen, där yrkesgruppen upphandlare anses extra utsatt. 

Dessa har ansvar för den formella beslutsprocessen för upphandlingar och är därför sårbara 

för påverkan (Statskontoret 2012, 170). I vissa fall är det dessutom endast en person som 

hanterar vissa inköp, vilket ger både handlingsfrihet och möjlighet till korruption 

(Erlingsson och Andersson 2014, 206). 

Vad det gäller resurser blir analysen lite enklare, då summorna som figurerar i offentlig 

upphandling är stora och de offentliga kontrakten kan vara värda synnerligen mycket för ett 

företag. Kostnader för äldre- och handikappomsorg motsvarar totalt 18,4% av 

kommunernas sammanlagda utgifter (SKL 2017), vilket tyder på att det är enorma summor 

som är i rörelse.  

2. Förenar korruption med stor, snarare än låg, avkastning 

Punkt 2 innebär i grunden att slutsatsen av den kostnadskalkyl som individen gör 

förenar korruption med en högre vinst än den förmodade avkastningen vid att hålla sig 

till det befintliga regelverket. Personen i fråga måste anse att den ekonomiska vinsten 

överträffar den moraliska förlusten. Att begå korrupta handlingar ska alltså ses som 

något ”enkelt” där det finns stora summor att tjäna, utan att förlora särskilt mycket av 

det moraliska kompass som styr individen. Det här är en komplicerad punkt då den 

moraliska förlusten är ett otroligt abstrakt begrepp och det är svårt att tydligt urskilja 

vad den egentligen innebär. Papakostas (2009) presenterar ett möjligt moraliskt 

dilemma när näringslivet och den offentliga verksamheten börjar sammantätas genom 

NPM-reformer. Då det inte längre går att urskilja det privata från det offentliga, och 

därmed privata intressen från offentliga intressen, finns risken att de ställs mot varandra. 

Då är det möjligtvis enklare för beslutskalkylen att visa att avkastningen för det privata 

är förenad med högre vinst än att bibehålla olika offentliga regelverk (Papakostas 2009, 

136). 

En ytterligare aspekt finns av den moraliska förlusten, vilket är samhällets förväntningar 

på individens agerande och vice versa. Här saknas det en tydlig koppling till NPM, 

vilket gör att detta återkommer i diskussionskapitlet. 

3. Har en låg snarare än hög grad av övervakning/tillsyn 

Även om det oftast försvinner under radarn för den gemene medborgaren utförs ett 

konstant och omfattande granskningsarbete runt om i kommunerna. Detta sker till stor 

del av intern kommunrevision och media. Kommunrevisionen framstår som den tyngsta 
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av de två, med ett stort fokus på att påvisa eventuella problem inom räkenskaper, 

effektivitet och nämndernas kontroll. Deras arbete brukar mestadels leda till små 

policyförändringar eller, vid större brister, helt nya rutiner (Hanberger 2014, 169). 

Samtidigt är den mediala granskningen den mest uppmärksammade, och de innehar vad 

som kallas ”potentiell granskningsmakt”. Detta innebär att lokala politiker och 

tjänstemän tar med i beräkningen i utförande av sina uppgifter att de kan bli granskade, 

vilket får dem att agera korrekt i rädsla för granskning (Hanberger 2014, 172).  

Däremot finns det brister i kommunernas kontrollverksamhet. När verksamhet läggs ut 

på entreprenad granskas det sällan av revisorerna, trots att det ingår i 

granskningsuppdraget (Hanberger 2014, 175). Detta leder till att kontrollen mot 

eventuell korruption försvinner i utläggningen på entreprenad. Samtidigt läggs flertalet 

nyhetsredaktioner för lokaltidningar i småorter ned, vilket i sin tur kan få den potentiella 

granskningsmakten att avta.  

Forskning de senaste åren visar också att Sverige har fått en tystare förvaltning, det vill 

säga att färre väljer att använda den grundlagsskyddade meddelarprincipen för att 

påkalla oegentligheter i förvaltningen (Bergh, Erlingsson och Sjölin 2008, 601; Brå 

2012, 6). Minskad vilja att agera visselblåsare ökar risken att korruption och annat 

olämpligt agerande inte upptäcks, vilket kan anses innebära en lägre grad av 

övervakning. 

4. Ger förhållandevis låga straff om det korrupta beteendet trots allt skulle 

avslöjas 

Det finns få möjligheter till repressalier eller straff i fall av jäv vid offentlig 

upphandling, och sällan straffas de tjänstemän eller politiker som agerat fel i praktiken 

(Erlingsson och Andersson 2014, 208). Dessutom konstaterar konkurrensverket att 

respekten för de gällande regelverken inom offentlig upphandling är låg, där t.o.m. 

domstolstrots förekommer i och med att kommuner genomför upphandlingsavtal trots 

att domstolen påkallat att upphandlingen ska göras om (Molander 2008, 1). 

5. Har okända eller oklara regelsystem 

Enligt Brås genomgång av korruptionsfall (2007) fann de att många hävdade att de inte 

förstod att deras agerande var i strid med gällande policy angående korruption. Ansvarig 

personal hade i många fall inte kunskap om vilka gåvor som ansågs acceptabla. Det 
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fanns också tydliga tecken på att personer i offentlig ställning agerade för vad som 

ansågs vanligt i den bransch som upphandlingen berörde, speciellt gällande olika typer 

av uppvaktning, utan att förstå att detta i offentliga sammanhang har en helt annan 

innebörd (Brå 2007, 19, 45,10,39). Detta gäller även företagen som ger anbud på 

upphandlingarna, då dessa möjligtvis bara gjort affärer med andra privata företag, utan 

att förstå skillnaden i förhållningssätt till offentliga sektorns företag och organisationer. 

(Brå 2007, 39). Ansvarig personal besitter i många fall inte heller rätt kompetens eller 

kunskap för att genomföra upphandlingar eller förhålla sig till den privata sektorn. Detta 

innebär att gråzoner skapas där näringslivets relationssätt krockar med det offentligas, 

samtidigt som tjänstemän och politiker inte förmår att skilja dem åt (Erlingsson och 

Andersson 2014, 209) 

Sammanfattningsvis uppfyller offentlig upphandling och verksamhet på entreprenad 

inom äldre- och handikappomsorg teoretiskt Erlingssons fem punkter. Det går därför 

att hävda att den NPM-inspirerade reformen har bidragit till en gynnsam frestelsenivå.  

2.2.3 Kritik mot incitamentsbaserade teorier 

Incitamentsbaserade teorier i relation till NPM och korruption är inte helt utan kritik. 

Von Maravic och Reichard (2003) lyfter fram att det saknas en förklaring till varför 

vissa tjänstemän och politiker fortsätter att agera regelenligt trots de institutionella 

förändringarna skapar en gynnsam frestelsekultur. Även Rothstein (2009) har framfört 

liknande kritik då han menar att rationaliteten kanske kan förklara enskilda fall av 

korruption, men dess förklaringskraft biter inte på systematisk korruption och varför 

olika samhällen har olika nivåer av korruption. Detta då det teoretiska ramverket 

underskattar den moraliska aspekten av korruption. Samtidigt skriver han att om det 

vore så enkelt att incitament styr korruption, varför inte bara förändra 

incitamentsstrukturen för att radera dess existens? (Rothstein 2011a, 100–101).  

Båda dessa synpunkter kan härledas tillbaka till det teoretiska ramverkets förenkling av 

mänskligt beteende för att förklara härkomsten av korruption. Det är inte ett felaktigt 

påstående att säga att korruption är ett komplext fenomen (se diskussionsavsnitt 6.2), 

men förenklingar av varför den begås krävs för att kunna se mönster, predicera samt 

förklara fenomenets variation beroende på samhälle. Samtidigt försöker även uppsatsen 

att testa om dessa förenklingar är relevanta.  
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3. Litteraturöversikt 

3.1 Vad säger den anmälda korruptionen? 

Även om forskningen kring en eventuell koppling mellan NPM och korruption kan 

beskrivas som ofullständig har det publicerats både statliga rapporter, artiklar och 

böcker inom ämnet. Stora delar av de två rapporter som diskuterats nedan har 

behandlats i genomgången av den teoretiska modellen, men det finns ytterligare viktiga 

bidrag att lyfta fram. I sin rapport från 2007 analyserade Brå alla 

korruptionsanmälningar mellan 2003–2005 som inkommit till riksenheten mot 

korruption i syfte att kartlägga korruptionen och dess struktur i Sverige (Brå 2007). 

Rapporten, med namnet ”korruptionens struktur i Sverige”, var inte den första av sitt 

slag, men den första med ett uttalat mål att studera mutor inom offentlig förvaltning. 

Rapportens största bidrag ligger i att de visar att granskningssystemen i svensk offentlig 

förvaltning inte har klarat av den institutionella förändring som förekommit de senaste 

30-åren. Ett exempel på detta är att sju av tio korruptionsfall upptäcks av privatpersoner 

eller media, vilket är ett stort underkännande av statens kontrollfunktioner (Brå 2007, 

8–13) 

Statskontoret (2012) genomförde på uppdrag av regeringen en snarlik, men mer 

omfattande rapport, i samarbete med Brå. Här granskades alla korruptionsanmälningar 

mellan 2003–2010 på liknande sätt som i den tidigare nämnda rapporten, men detta 

kompletterades samtidigt med enkätundersökningar, intervjuer och en djupdykning i 

kommuner och landstings styrdokument gällande korruptionshantering (Statskontoret 

2012, 9). Kartläggningen visade att korruptionsanmälningar i kommunerna är vanligast 

inom områden för Plan- och bygglagen och den sociala omsorgssektorn, framförallt 

hemtjänsten och goda män (Brå 2012, 6). Det konstateras även att mutbrott är den 

vanligaste typen av anmälan för korruptionsbrott. Samtidigt har varken landstingen eller 

kommunerna några strategier för att hantera tagande eller givande av mutor, och de 

kommunala revisorerna har inte ett uttalat mål att granska korruption. Detta kan i sin 

tur leda till att det inte förekommer någon granskning gällande korrupta handlingar 

överhuvudtaget (Statskontoret 2012, 210). Det finns dock brister i att endast studera 

korruption genom anmälningar, vilket diskuteras under avsnitt 4.2.1. 
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3.2 Från teori till empiri, vad säger tidigare forskning om NPM och 

korruption?  

Ett försök att empiriskt kartlägga ett samband mellan korruption och NPM-reformer 

gjordes av Karl Loxbo i artikeln ”Vaksamhet mot korruption och New Public 

Management” (2010). Hans teoretiska ställningstagande följer till stor del 

argumentationen som framförs under punkt fem i Erlingssons modell, det vill säga att 

oklara eller okända regelverk är en del av att skapa en gynnsam frestelsekultur för 

rationella individer (Loxbo 2010, 38). Själva undersökningen försöker hitta ett samband 

mellan ett tidigt införande av en specifik NPM-reform på kommunal nivå, känt som 

”kundvalsmodeller”, och om kommunerna valt att införa frivilliga extra regelverk 

rörande korruptionsliknande handlingar. Det senare benämns som ”formell 

uppmärksamhet”. Ett samband mellan dessa, menar han, visar att de kommuner som 

tidigt infört kundvalsmodeller uppmärksammar korruption till en högre grad då de 

upplevt eller sett korruptionsriskerna som blir en konsekvens av det förändrade 

institutionella arrangemanget (Loxbo 2010, 54). Artikelns statistiska metod visar på ett 

tydligt samband mellan införandet av kundvalsmodeller och formell uppmärksamhet, 

därmed har kommunerna som tidigt infört NPM-inspirerade marknadsreformer i 

kundvalsmodeller i mycket högre utsträckning också infört ett mer omfattande frivilligt 

regelverk gällande korruption. Däremot påpekar Loxbo att även om det teoretiskt 

skapas incitament till korruption i och med oklara regelverk i upphandling och 

kundvalsmodeller, så skärps regelverken i efterhand. Därför misstänker han att vikten 

av det teoretiska problemet där oklara regler ger högre incitament riskeras att 

överskattas då politiker och tjänstemän faktiskt försöker minimera riskerna som följer 

med NPM. Samtidigt är det viktigt att notera att det finns ett samband mellan en högre 

uppmärksammad korruptionsrisk och ett aktivt införande av NPM-reformer (Loxbo 

2010, 54). 

En annan som är starkt influerad av rational choice-institutionalism är Daniel Castillo 

(2014) i sin artikel ”Bland mutor och monopol: marknadsreformer och korruption i det 

Statliga systembolaget” där han granskar korruptionshärvan inom systembolaget under 

2000-talet. Korruptionen utgick ifrån att butikschefer mottog mutor och handräckningar 

för att en viss leverantörs viner skulle ”frontas”, med andra ord säljas på vissa 

eftertraktade hyllor i butiken. Detta är lukrativt för en leverantör då försäljningen ofta 
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tar ett stort kliv uppåt genom att tillhöra den exklusiva skaran butiksvin vid 

systembolaget. Anledningen till att detta kunde ske, anser Castillo, var de 

marknadsliberala reformer som infördes i bolaget under sent 1900- och tidigt 2000-tal. 

Dessa skapade handlingsfrihet för butikscheferna och strukturer där incitament, 

frestelse samt relationer och tillit till näringslivet var särskilt tongivande. (Castillo 2014, 

296–298). De aktuella reformerna var: 1974 infördes självbestämmande över 

butikssortiment, 1991 infördes självbetjäningssystem, 1995 infördes avreglering av Vin 

och Sprit ABs monopol och 1999 infördes begräsningar i formella 

sortimentsuppbyggnaden. Alla dessa innehar de säregenskaper som återfinns hos NPM-

reformer, däribland decentralisering, konkurrensutsättning och en vilja att efterlikna 

vanliga privata butiker i sin utformning (Castillo 2014, 315). Därmed hävdar Castillo 

att införandet av NPM-reformer i Systembolaget skapade förutsättningar för korruption 

i företag på ett helt nytt sätt än tidigare där butikschefer gavs handlingsfrihet utan 

granskning och återkommande kontroller. Men som han framhäver fanns det ändå 

relativt tydliga regelverk, men dessa förlorade kraft i och med att kontrollfunktionerna 

var synnerligen svaga (Castillo 2014, 317). Däremot ska det också tas i beaktning att 

Castellos förklaring av korruptionen i systembolaget inte enbart lutar sig på det 

incitamentsbaserade teoretiska ramverket, utan ett av hans mål är att inkludera de 

sociala relationerna som existerar mellan näringsliv och tjänstemän (Castillo 2014, 

317). Dessa ansågs extra tongivande och viktiga för att korruptionen skulle få fäste.  

Apostolis Papakostas (2009) publicerade en lärobok i korruption, med namnet ”Misstro, 

tillit, korruption – och det offentligas civilisering. Även om boken till stora delar är en 

teoretisk bearbetning av korruption, social misstro och institutioner finns det ett kapitel 

där en empirisk genomgång av den ökade uppmärksammade korruptionen i Sverige 

behandlas (Papakostas 2009, 133F).  Speciellt relevant är kapitlet ”tillit, korruption och 

samhällsorganisation” där Papakostas försöker förklara varför korruptionen verkar öka 

i Sverige, trots landets goda internationella renommé. Han inleder med att definiera 

korruption, vilket i hans mening bygger på informella relationer mellan två eller fler 

personer. Sedan presenterar han de tre olika sfärer som, lite förenklat, dominerat det 

offentliga Sverige. De tre sfärerna är stat, ekonomi (näringsliv) samt politik och 

intresserepresentation. Dessa sfärer representerar roller, och därmed ett eget sätt att 

agera i det institutionella ramverket (Papakostas 2009, 126). I figur 1 går det att urskilja 

hur dessa tre sfärer knappt interagerade med varandra, och endast hade en liten 

kontaktyta.  
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Figur 1 

 

Källa: Papakostas (2009, 126) 

Detta innebar att vid anställning i förvaltningen (stat) var de huvudsakliga 

arbetsuppgifterna inom staten och var anställningen inom ekonomi föreföll 

arbetsuppgifterna inom näringslivet. Rollerna blandades aldrig eller sällan vilket 

skapade tydliga gränsdragningar för de anställda inom varje sektor. Detta benämns som 

en differentierad samhällsformation (Papakostas 2009, 126). Detta är självfallet en 

förenklad bild, men under 1870–1980 var detta den dominerade samhällsformeringen i 

Sverige. Dessa tydliga gränsdragningar, menar Papakostas, lade grunden till en form av 

inbyggd kontrollverksamhet, där det tydligt gick att urskilja olika roller och 

handlingssätt. Samtidigt blev det också ett glapp mellan eliter i toppen av de olika 

sfärerna och därmed skapades inte de informella kontaktytor som behövs för att 

korruptionen ska bre ut sig (Papakostas 2009,133–134). Men i och med intåget av 

NPM-reformer är samhällsorganisationen i figur 1 inte längre aktuell. Dessa tre roller 

kan inte längre särskiljas efter de förvaltningsreformer som genomförts. När NPM 

infördes blev rollfördelningen plötsligt överlappande, och marknadsanpassningen av 

förvaltningen gjorde att det inte längre går att urskilja näringslivsprinciper från 

förvaltningsprinciper. Samtidigt skapades informella kontaktytor mellan företag och 

förvaltning, där den inbyggda kontrollmekanismen helt enkelt vattnades ur och 

förlorade sin kraft (Papakostas 2009, 133). 

Det är viktigt att nämna att inte all forskning anser att NPM-reformer leder till risk för högre 

korruption. Viss internationell forskning har pekat på att det istället finns ett möjligt kausalt 

samband mellan lägre korruption och NPM-reformer. DeLeon och Green (2001) hävdar att 

i många fall hjälper den granskning och transparenta budgetpresentation som förekommer 

vid offentliga upphandlingar till att upptäcka felaktigheter som annars passerat obemärkt. 

De menar att genom att hela tiden hålla upphandlingar transparenta finns det inget utrymme 

för korruption. Detta är speciellt effektivt i utvecklingsländer, men även framgångsrika 
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upptäckter av korruption har framkommit i Nya Zeeland som haft ett starkt genomslag av 

NPM-reformer (DeLeon och Green 2001, 637) Även Sarker hävdar att NPM kan ha en 

transparent effekt för utvecklingsländer och lyfter fram Singapore som ett exempel där NPM 

till och med bidragit till att korruptionen har minskat (Sarker 2006, 189–190).   

3.3 Andra förklaringsvariabler till korruption 

Att påstå att korruption i sig beror enbart på förvaltningsreformer är både felaktigt och 

farligt. Precis som korruptionen i sig är upphovet till dess existens mångfacetterad, och att 

genomföra studier utan att grundligt kontrollera för andra aspekter kan skapa stora risker 

för felaktiga resultat eller skensamband. Därför kommer en genomgång av andra möjliga 

förklaringsvariabler till kommunal korruption att presenteras nedan. Dessa kommer sedan 

att användas som kontrollvariabler i den statistiska metoden.  

Storleken på kommunen har en bevisad effekt på korruptionsnivåerna (Bergh et al. 2016, 

116), där framförallt befolkningsmängden är avgörande. Detta kan förklaras på flera olika 

sätt, där framförallt teorin om det kollektiva handlandets problem är dominerande. Detta 

innebär att vid större grupper av människor blir det svårare att hantera och få alla att följa 

de regler och normer som existerar. Vid större kommuner lockas alltså politiker att begå 

korrupta handlingar i större grad då det helt enkelt är enklare att negligera sitt ansvar (Bergh 

et al. 2016, 103). Samtidigt finns det simplare förklaringar, som att möjligheterna att begå 

korrupta handlingar ökar i samband med att politiker och tjänstemän är fler till antalet 

(Bergh et al. 2016, 103). 

Långvarigt maktinnehav beskrevs redan 1999 som en risk för korruption i en ESO – rapport 

av Staffan Andersson. Hans slutsats baseras på en genomgång av rättsfall, tidningsartiklar 

och intervjuer med politiker (Andersson 1999, 9). De nationella partiföreträdare som 

intervjuades ansåg att den största risken för korruption låg i ett långt maktinnehav, då detta 

leder till mindre granskning från pressen, frånvaro av en stark och kritiserande opposition 

och självfallet ingen maktväxling (Andersson 1999, 13).  

Dessa två är de starkast bevisade förklaringarna till varför korruptionsnivåerna varierar i 

kommunerna (även om långvarigt maktinnehav är relativt obeprövat i svensk kontext). Ett 

allmänt och återkommande problem med att undersöka eventuella kontrollvariabler är, som 

nämnt i inledningen, att den största delen korruptionsforskning fokuserar på nationella 

jämförelser och riktar sig ofta mot utvecklingsländer. Att då försöka applicera dessa på ett 
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OECD-land är inte tillfredsställande och lämpar sig inte heller i den kommunala kontexten. 

Det är inte heller uppsatsens syfte att försöka hitta nya förklaringsvariabler till korruption 

och det saknas till stor del forskning kring teoretiskt relevanta variabler till svensk 

kommunal korruption (Bergh et al. 2016, 16). Detta leder till att studien fokuserar på dessa 

två variabler, vars relevans i viss utsträckning har bevisats. 

4. Metod 

4.1 Val av metod 

”Metod är kopplingen mellan teori och empirisk data. Syftet med en metod är att överbrygga 

klyftan mellan teoretiska utsagor och empiriska observationer och erfarenheter” skriver 

Edling och Hedström i sin lärobok Kvantitativa metoder (2003, 12). Det är en kort och 

koncis förklaring av metodens betydelse vid forskning, och utan dess existens hade vi inte 

kunnat koppla samman våra idéer och hypoteser med våra insamlade observationer. En 

skiljelinje brukar dras mellan kvantitativ och kvalitativ metod, även om den inte alltid är 

glasklar. Den stora skillnaden är att kvalitativ använder mindre data och fokuserar på texter 

och ord, medans kvantitativ ”kvantifierar” observationer till mätbara siffror (Hjerm, 

Lindgren och Nilsson 2014, 23–27). Båda metoderna är effektiva inom 

korruptionsforskning, och som det gick att läsa i det föregående kapitlet använde Loxbo 

(2010) en kvantitativ metod för att studera korruption, samtidigt som Castillo (2014) 

använde en kvalitativ analysmetod för samma ändamål. Men i den här uppsatsen kommer 

en kvantitativ, därmed en statistisk, metod att användas. Den statistiska metoden ska ses 

som ett mätinstrument som används då det finns stora mängder observationer (Esaiasson, 

Oscarsson, Gilljam och Wängnerud 2007, 393). Eftersom att alla Sveriges kommuner, vilket 

innebär 290 stycken, kommer att inkluderas och mätas gentemot ett korruptionsindex med 

ca 13 000 respondenter står det klart att mängden observationer kräver en statistisk metod 

för att kunna analytiskt bearbetas och tolkas. Uppsatsens frågeställning försöker undersöka 

om det finns ett samband mellan en högre andel verksamhet på entreprenad inom äldre- och 

handikappomsorgen och en högre uppfattad korruptionsnivå i kommunerna. Även detta gör 

att statistisk metod är ett krav, då statistiska beräkningar krävs för att kunna tyda samband 

mellan de olika observationerna. Eftersom statistisk metod vilar på en matematisk och 

logisk grund stärks därmed incitamenten för dess användning då resultaten kan anses 

tillförlitliga (Edling och Hedström 2003, 11).  
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4.2 Datamaterial 

4.2.1. Är korruption mätbart? Viktiga skillnader i olika datamaterial 

Korruption är inte ett fenomen som sker i det öppna utan är av naturliga skäl något som 

genomförs i hemlighet och dolt från samhällets ögon. Det finns knappast några incitament 

för personerna som begår korrupta handlingar att berätta om det, samtidigt som normer och 

acceptans för korruption är lågt i de flesta länder. Hur kan då rapporter som Transparency 

International och andra internationella institut presentera rapporter om olika länders 

korruptionsnivå? Frågan visar på ett av de stora problemen inom korruptionsforskning, hur 

dess omfattning egentligen mäts och kartläggs. Det finns flera olika tillvägagångsätt för att 

mäta korruption, alla med olika för- och nackdelar. Det är viktigt att behandla dessa olika 

tillvägagångsätt för att också visa hur svårt det faktiskt är att studera korruption. Det finns 

inte något fulländat sätt att kartlägga ett lands eller kommuns korruptionsnivå, vilket är 

viktigt att ha i åtanke vid studier av ämnet. Olika metoder för korruptionsmätningar ger 

olika resultat, vilket i sig påverkar hur säkert det går att tolka resultaten. Nedan kommer tre 

vanliga mätmetoder för korruption att behandlas. 

Den vanligaste mätmetoden av korruption är perceptionsbaserad, vilket innebär att de 

bygger på folks uppfattning om vilken omfattning korruption har i ett land (Teorell 2014, 

62). De mest framstående och kända mätningarna använder allt som oftast den här typen av 

mått för att producera jämförelser mellan länder, däribland Transparency International. 

Metoden går ut på att flertalet experter får rangordna korruptionsnivån i det land som är 

aktuellt, vilket kompletteras av opinionsundersökningar bland till exempel företagsledare 

(Dahlström och Sundell 2013, 6). Men även om den här typen av mätningar är det mest 

populära tillvägagångsättet försvinner inte problematiken kring att korruption alltid kommer 

försöka döljas, vilket gör att en kartläggning genom perceptionsbaserade mätningar innehar 

brister. För att kunna uttala sig korrekt om den egentliga omfattningen av korruption krävs 

det att de rådfrågade personerna har korrekt information, och att de är villiga att berätta. De 

som troligtvis besitter bäst information om korruptionsomfattningen i ett land är de som 

själva begår korrupta handlingar, och deras vilja att dela med sig av korruptionsnivåerna 

kan ifrågasättas (Teorell 2014, 66).  

Den andra mätmetoden, som användes i Brå och Statskontorets granskningar, bearbetade 

korruptionsanmälningar för att kartlägga korruptionens omfång i Sverige. Detta innebär att 

det judiciella systemet använts som källa (Teorell 2014, 73). Även här finns det brister i 
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mätningen. Det är inte säkert att en korrekt bild över hur de faktiska förhållandena rådande 

korruption ser ut då endast ”toppen på isberget” kan mätas med hjälp av anmälningar 

(Statskontoret 2012, 80). Här spelar anmälningsvillighet hos befolkningen och acceptansen 

av korruption en stor del i eventuella felmätningar (Statskontoret 2012, 80). Ett bra exempel 

på detta är att Brås rapport visar att mutbrott är den vanligaste anmälda korruptionen, 

medans till exempel Anderssons doktorsavhandling (2002, 237–238) visade att nepotismen 

är vanligare i Sverige.  

Det tredje sättet att mäta korruption är att använda erfarenhetsbaserade mätningar. Detta 

innebär att de tillfrågade själva får meddela sin upplevda och erfarna korruption, till 

exempel kan de tillfrågas om de någonsin blivit erbjuden en muta och hur dem reagerade 

på detta erbjudande. Fördelarna med den erfarenhetsbaserade mätningen jämfört med den 

perceptionsbaserade är att frågorna rör faktiska förhållanden, och inte den uppfattade 

korruptionsnivån. Det kan i sig ge en klarare bild av den utbredda korruptionen (Teorell 

2014, 70). Däremot finns fortfarande risken att lögn och felaktiga svar förekommer för att 

dölja den egna korruptionen. Kartläggningar av korruption kan därmed variera beroende på 

mätning och tillvägagångsätt, något som Treisman har bevisat genom att undersöka om det 

finns en korrelation mellan de olika undersökningstyperna (2007). Hans slutsats var att det 

i vissa fall kan variera relativt mycket mellan perceptionsbaserade och erfarenhetsbaserade 

mätningar, något som är viktigt att ha i åtanke vid alla kvantitativa undersökningar om 

korruption. Viktigt att notera redan nu är att en mätning över tid inte diskuterats, vilket är 

att föredra för att bättre studera korruption (Teorell 2014, 70), men på grund av att det inte 

genomförs mätningar årligen rörande relevanta korruptionsnivåer i Sverige är detta en 

omöjlighet. 

I den här uppsatsen kommer en enkätundersökning från QoG-institutet vid Göteborgs 

universitet att användas där ett försök har gjorts att kombinera perceptions- och 

erfarenhetsbaserad mätning. Den genomförda enkätundersökningen tillfrågar 

kommunpolitiker om deras uppfattning av korruption i den egna kommunen. Genom att 

fråga personer aktiva i centrala roller inom kommunen är förhoppningen att de ska dela med 

sig av en uppfattning som är baserad på deras egen erfarenhet, och därmed integrera de två 

tillsammans. Genom detta försöker författarna undvika dels problematiken med lögn och 

missvisande svar, då inga frågor om deras personliga korruption ställs, och samtidigt 

undvika att den uppfattade korruptionen skiljer sig starkt från den faktiska verkligheten 
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(Dahlström och Sundell 2013, 7). Resultaten från enkätundersökningen har jämförts med 

andra typer av undersökningar om korruption, vilket går att läsa om i avsnitt 4.4. 

4.2.2 Valt datamaterial 

Det datamaterial som använts i uppsatsen består av den i föregående avsnitt nämnda 

enkätundersökningen om kommunal korruption från QoG-institutet vid Göteborgs 

Universitet, statistik angående kommunal verksamhet på entreprenad inom äldre- och 

handikappomsorgen från SCB, samt kontrollvariablerna kommunbefolkningens storlek och 

långvarigt maktinnehav som är hämtade från SCB men gjordes tillgängligt i det dataset som 

användes från QoG-institutet. Detta innebär att alla källor är så kallad sekundärdata (Edling 

och Hedström 2003, 39) vilket betyder att materialet är insamlat och bearbetat av andra, i 

detta fall QoG och SCB. Båda bör anses vara tillförlitliga, då SCB är den statliga 

myndigheten för statistik och QOG-institutet är en ledande institution för olika typer av 

enkätundersökningar inom samhällsstyrningskvalitet. 

Variablerna som ingår i datamaterialet innehar även olika skalnivåer, vilket är en 

klassindelning beroende på variablernas matematiska kvalitet. Det avgör vilka beräkningar 

som är möjliga att göra på de olika variabler som ingår i analysen. Det finns fyra typer av 

skalnivåer: Kvotskala, intervallskala, ordinalskala och nominalskala (Hjerm, Lindgren och 

Nilsson 2014, 90). Endast intervallskala och nominalskala är aktuella i studien på grund av 

dem variabler som använts. 

Studien undersöker om det finns ett kausalt samband mellan en gynnsam frestelsekultur vid 

NPM-reformer inom äldre- och handikappomsorgen och en högre kommunal korruption. 

Eftersom det då är NPM-reformerna som påverkar korruptionsnivån blir därför kommunal 

verksamhet på entreprenad inom äldre- och handikappomsorg den oberoende variabeln och 

den kommunala korruptionsnivån den beroende variabeln (Hjerm, Lindgren och Nilsson 

2014, 118).  Eftersom korruption kan gestalta sig i olika former kommer den oberoende 

variabeln att testas mot två beroende variabler som mäter olika typer av kommunal 

korruption. Därmed kommer en beroende variabel visa korruption i form av mutor och en 

beroende variabel visar korruption i form av nepotism.  

4.2.3 Val av variabler 

De två olika beroende variablerna kommer från enkätundersökningen som genomfördes vid 

QoG-institutet vid Göteborgs universitet av Anders Sundell, Carl Dahlström och Richard 
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Svensson (2014). Enkätundersökningen innehöll ett frågeformulär som skickades till 

kommunala politiker 2012–2013 där den totala populationen var 13 261 personer. 

Svarsfrekvensen låg på 78% (totalt 10 491 personer) och i 288 av 290 kommuner var det 

minst 50% av de tillfrågade som svarade, vilket gör den unik i Sverige (Dahlström och 

Sundell 2013, 5–6). Över 60 frågor ställdes men i den här studien har två relevanta index 

valts ut som beroende variabler. Index är en sammanslagning av flera olika variabler, vilket 

möjliggör en bättre mätning där fler aspekter kan ingå (Hjerm, Lindgren och Nilsson 2014, 

95). Författarnas förhoppning med dessa index är att dem ska fungera som antingen 

beroende eller oberoende variabler i korruptionsforskning på lokal nivå i Sverige 

(Dahlström och Sundell 2013, 5), vilket gör att de fungerar väl med studiens syfte. En större 

bearbetning av enkätundersökningen har gjorts av författarna Carl Dahlström och Anders 

Sundell i ”Impartiality and Corruption in Swedish municipalities” (2013) där de undersöker 

och jämför hur enkätundersökningen står sig mot andra liknande studier, samt förklarar 

tillvägagångsätt i större detalj. Den rekommenderas att läsa om en mer ingående bild av 

materialet behövs. 

Det första indexet kommer att benämnas ”index om mutor” och är ett additivt index 

konstruerat av två frågor. De två frågorna lyder: enligt din uppfattning, i vilken uträckning 

har följande förekommit i din kommun: 

1. Givande/tagande av muta 

en affärsman har erbjudit gåva eller tjänster till en tjänsteman i anslutning till 

offentlig upphandling 

2. Tjänsteman betald för att utföra sina uppgifter 

en offentligt anställd har krävt betalning mot att utföra en tjänst som är en del av 

hans eller hennes arbetsuppgifter. 

Respondenterna har sedan fått rangordna respektive fråga från 1–7, där 1 är inte alls 

förekommande och 7 är ofta förekommande. Även alternativet ”ingen uppfattning” fanns 

att välja, men detta har av författarna plockats bort i indexet då personerna som valde 

alternativet (40% av respondenterna) inte ansågs besitta tillräcklig kunskap om 

korruptionen i den aktuella kommunen. Enligt författarna blir därmed studien mer exakt 

(Dahlström och Sundell 2013, 14). De resterande svaren har sedan adderats och skapat ett 

index för mått av mutor. Indexet skapar därmed ett resultatintervall för varje kommun som 

varierar mellan 1–7, där 1 är låg korruption gällande mutor och 7 är hög korruption gällande 

mutor (Dahlström och Sundell 2013, 6-8).  
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Det andra indexet som valts ut kommer att benämnas ”index om nepotism” och även den 

innehar två frågor. Den första frågan löd: enligt din uppfattning, i vilken uträckning har 

följande förekommit i din kommun: 

1. Före detta politiker anställd 

En före detta politiker har blivit anställd i en hög befattning inom offentlig 

förvaltning eller ett offentligt bolag. 

Och den andra frågan löd: med opartiskhet menas att inga ovidkommande hänsyn tas när 

beslut fattas, till exempel till individer, företag eller grupper. I vilken utsträckning uppfattar 

du att följande typer av ärenden behandlas opartiskt i din kommun? 

2. Anställning 

Respondenterna har fått rangordna förekomsten av den första frågan från 1–7 och den andra 

frågan från 1–5 där höga tal indikerar ”ofta förekommande” och låga ”sällan 

förekommande”. Alternativet ”ingen uppfattning” var inte tillgängligt som svarsalternativ 

vid det andra indexet. Svarsresultatet har sedan adderats och skapat ett mått för nepotism 

och vänskapskorruption vid anställningar i kommunerna. Indexet skapar därmed ett 

resultatintervall som varierar mellan 1–6 där 1 är låg nepotism och 6 är hög nepotism 

(Dahlström och Sundell 2013, 6–8).  

Båda indexen befinner sig på intervallskala, då det går att rangordna i ett rankingsystem och 

det råder ekvidistans (Hjerm, Lindgren och Nilsson 2014, 91). Däremot går det inte att säga 

att en kommun med till exempel 1.5 på ett av indexen är hälften så korrupt som en kommun 

som har 3.0. Indexen har skapats genom att addera svaren och sedan dela med antalet frågor 

(Dahlström och Sundell 2013, 13) 

Den oberoende variabeln var andelen verksamhet på entreprenad inom äldre-och 

handikappomsorgen i kommunerna. Detta fanns tillgängligt från SCB:s statistikdatabas som 

varje år mäter andelen kommunal verksamhet som på uppdrag sköts av privat huvudman 

(SCB). Därmed har året 2013 valts för att sammanfalla med året då enkätundersökningen 

genomfördes för att undvika eventuella missvisande samband.   

Som tidigare nämnt kommer även två kontrollvariabler att användas för att undvika ett 

möjligt spuriöst samband, vilket innebär att ett samband egentligen beror på en tredje 

variabel. Även andra missvisande samband ska undvikas genom att addera teoretiskt 
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relevanta variabler (Edling och Hedström 2003, 96). De variabler som valdes var 

befolkningsstorlek och långvarigt maktinnehav i kommunerna. Detta baserades på tidigare 

korruptionsforskning. I tabell 1 sammanfattas dessa två kontrollvariabler. Noterbart är att 

långvarigt maktinnehav befinner sig på nominalskala, vilket innebär att det endast går att 

särskilja värdena. Ingen rangordning, addition eller subtraktion kan förekomma (Hjerm, 

Lindgren och Nilsson 2014, 91). Därför har den av författarna kodats om för att efterlikna 

en intervallskala, vilket krävs för att den ska kunna användas i en linjär regressionsanalys. 

(Hjerm, Lindgren och Nilsson 2014, 118). 

 

Tabell 1. Kontrollvariabler.  

 Beskrivning 

Befolkningsstorlek 

Positiv effekt på korruptionen 

Statistik från SCB år 2013 Tillhandahålles 

av QoG-dataset. 

Långvarigt maktinnehav 

Positiv effekt på korruptionen 

Statistik från SCB år 2013 Tillhandahålles 

av QoG-dataset 

Ett parti har styrt kommunstyrelsen de 

senaste 40 åren 1=ja 0=nej. 

 

4.2.4 Operationaliseringar 

Redan i avsnitt 2.1 diskuterades problematiken med att definiera korruption och hur dess 

innebörd kan variera runt om i världen. Även om en definition presenterades för att 

underlätta förståelsen under genomgången av det teoretiska ramverket krävs även en 

operationalisering för att genomföra den statistiska metoden. Operationalisering innebär att 

ett begrepp som innehar en bred eller abstrakt innebörd konverteras till något mer konkret 

och mätbart (Körner och Wahlgren 2015, 15).  

 Korruption operationaliseras genom de index som presenterades i tidigare avsnitt. De två 

indexen mäter olika typer av korruption, där index om mutor mäter den uppskattade 

mutkorruptionen och indexet om nepotism mäter den uppskattade vänskapskorruptionen 

vid anställningar i kommunen och dess kommunala bolag.  
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Långvarigt maktinnehav har operationaliserats genom att om samma parti styrt 

kommunfullmäktige de senaste 40 åren, har ett långvarigt maktinnehav ägt rum. Har det 

varit kortare, eller om det kommunregerande partiet bytts ut under dessa 40 år räknas det 

inte som långvarigt maktinnehav. Tiden är från 1973 till 2013.  

Verksamhet på entreprenad räknas som kommunens köp av verksamhet som andel av 

kommunens kostnad för verksamhet och visas i procent. Med andra ord hur stor andel av 

äldre- och handikappomsorgen lades ut på entreprenad räknad i procent per kommun år 

2013 (SCB).  

4.3 statistiska test och praktiskt genomförande. 

Alla Statistiska test är utförda i programmet SPSS vilket tillhandahålles av 

statsvetenskapliga institutionen vid Umeå Universitet. Uppsatsens huvudsakliga metod för 

att se eventuella samband mellan variablerna är linjär regressionsanalys. Detta innebär att 

en linje estimeras för att bäst beskriva sambandet mellan två eller fler variabler (Hjerm, 

Lindgren och Nilsson 2014, 136). Linjär regressionsanalys ger möjligheten att se vilken 

effekt en ökning eller minskning av den oberoende variabeln har på de beroende variablerna, 

vilket i vårt fall innebär att det går att utläsa hur mycket korruptionsnivåerna ökar eller 

minskar beroende på kommunernas andel verksamhet på entreprenad för äldre- och 

handikappomsorg (Hjerm, Lindgren och Nilsson 2014, 138). Detta gör det möjligt att utläsa 

om aktivt införande av NPM-reformer ökar korruptionsnivåerna, vilket var en del av 

uppsatsens syfte. En stor del av metodens popularitet kan tillräknas att den är mångsidig 

och därmed kan hantera en stor mängd olika data (Esaiasson et al 2007, 429–430). Det är 

viktigt att påpeka att en linjär regressionsanalys inte visar kausalitet, utan endast statistiska 

samband. Det kausala sambandet ska stärkas och bevisas av det teoretiska ramverket och 

den modell som använts. 

För att besvara uppsatsens frågeställning har linjär regression använts i två omgångar. Först 

användes bivariat linjär regressionsanalys. Detta innebär att endast två variabler använts, 

den oberoende och den beroende. För att ta hänsyn till andra teoretiskt relevanta variabler 

genomförs även multivariat linjär regressionsanalys där de nämnda kontrollvariablerna 

inkluderas. I båda dessa test är det viktigt att notera regressionskofficienten (b-

koefficienten) i det statistiska resultatet som presenteras i nästa avsnitt, då den visar effekten 

en eller flera av de oberoende variablerna har på den beroende variabeln (Hjerm, Lindgren 

och Nilsson 2014, 146). Även förklaringsgraden är av betydelse för att besvara uppsatsens 



 

27 

 

frågeställning. Förklaringsgraden, som också benämns R2, visar i regressionsanalysen hur 

mycket av variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av den oberoende 

variabeln (Hjerm, Lindgren och Nilsson 2014, 140). I uppsatsens fall visar 

förklaringsgraden hur stor del av den kommunala korruptionens variation kan förklaras av 

andelen verksamhet på entreprenad. R2 mäts i procent där variansen presenteras mellan 0 

till 1 (Hjerm, Lindgren och Nilsson 2014, 140). Signifikansnivån som valts i de statistiska 

testerna är 0,05. En signifikansnivå anger med vilken säkerhet vårt resultat skiljer sig från 

noll (Hjerm, Lindgren och Nilsson 2014, 146).  

För att ge en tydligare bild av ett eventuellt samband har även olika sambandsmått mellan 

den oberoende och de beroende variablerna presenterats. Detta är en kvantifiering av 

förhållandet mellan två variabler, eller med andra ord, hur variabler statistiskt hänger 

samman. Vilket sambandsmått du använder beror på vilken skalnivå som variablerna 

befinner sig på. Eftersom de beroende och oberoende variablerna befinner sig på 

intervallskalenivå blir därför Pearsons r aktuellt (Hjerm, Lindgren och Nilsson 2014, 124). 

Resultatet varierar mellan -1 och +1, där det förstnämnda är ett fullständigt negativt 

samband och det sistnämnda ett fullständigt positivt samband.  

Både för en linjär regressionsanalys och Pearsons r finns det vissa krav för att det ska vara 

möjligt att genomföra ett statistiskt test. I den linjära regressionsanalysen måste sambandet 

vara linjärt. Även i Pearsons r är det viktigt med ett linjärt samband, då resultatet annars 

riskerar att vara en underskattning av det egentliga värdet (Hjerm, Lindgren och Nilsson 

2014, 127). 

4.4 Reliabilitet och validitet  

För att förklara begreppet validitet brukar författare till läroböcker ställa frågan ”Mäter vi 

faktiskt det vi avser att mäta?”. Med andra ord kan istället validitet förklaras med att den 

beskriver korrelationen mellan den teoretiska definitionen och den operationella 

definitionen (Hjerm, Lindgren Nilsson 2014, 94). I uppsatsen fall blir därför frågan om våra 

index verkligen mäter korruption eller egentligen mäter något annat? För att besvara detta 

och andra eventuella frågor om validitet måste därför en diskussion om de 

operationaliseringar som gjorts framföras. Operationalisering är som sagt att göra något 

mätbart, och har en dålig operationalisering genomförts blir det lätt att fel sak mäts (Hjerm, 

Lindgren och Nilsson 2014, 94). 
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Precis som det diskuterades i avsnitt 4.1 är det svårt att mäta korruption. Detta leder till att 

bedömningen av validiteten försvåras avsevärt. Validitetsgraden blir därför en 

bedömningsfråga baserat på jämförelser med andra studier och teoretisk förståelse av 

fenomenet (Hjerm, Lindgren och Nilsson 2014, 94). I uppsatsen operationaliserades 

korruptionen genom två olika index, ett gällande mutor och ett gällande nepotism. Eftersom 

korruptionsindexen har sitt ursprung vid Göteborgs Universitet har dess författare gjort en 

omfattande studie där de jämfört enkätundersökningens resultat med liknande studier, 

medierapportering och kriminalstatistik i syfte att stärka validiteten (Dahlström och Sundell 

2013, 16). Det bekräftas att deras undersökning i stora drag överensstämmer med annan 

forskning, även om andra metoder har använts. Till exempel har författarna noterat att de 

fyra kommuner med högst resultat i indexet om mutor haft stora problem med medialt 

uppmärksammade korruptionshärvor (Dahlström och Sundell 2013, 17). Därför 

genomförde dem en korrelationsanalys mellan indexet om mutor och den tidigare nämnda 

enkätundersökningen bland politiker av Statskontoret (2012). Det fanns en positiv 

korrelation mellan indexet och statskontorets resultat, vilket ytterligare stärker validiteten 

(Dahlström, Sundell 2013, 17).  

Reliabilitet är också ett viktigt begrepp när statistiska metoder används. Om reliabiliteten är 

hög ger upprepade mätningar av samma variabel ungefär samma resultat (Körner och 

Wahlgren 2015, 15). Ett led i detta är att undvika systematiska fel och misstag i själva 

arbetet. Som tidigare nämnt har QoG-institutet ett starkt renommé både nationellt och 

internationellt för sina enkätundersökningar, vilket ger viss tyngd åt att deras genomförande 

av enkätundersökningen varit noggrann och utan misstag. Även statistiken från SCB följer 

samma logik. Alla genomförda statistiska test har testats dubbelt för att undvika eller 

upptäcka eventuella fel, samtidigt som resultaten noggrant kontrollerats. Valet att använda 

index minimerar också risken för slumpmässiga fel. Genom att slå samman de frågor som 

berör antingen mutor eller nepotism kan betydelsen för svar där en fråga feltolkats minska 

i betydelse (Hjerm, Lindgren och Nilsson 2014, 96).  
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5. Resultat 

5.1 Deskriptiv statistik 

I detta avsnitt kommer en deskriptiv analys av statistiken att presenteras då det är viktigt att 

få en bild av hur korruptionens omfattning ser ut i kommunerna, samt var högst och lägst 

andel verksamhet läggs ut på entreprenad. 

Vad det gäller korruptionen finns det som nämnt två index, där båda fungerar som beroende 

variabler. Resultatintervallen var på 1–7 för indexet gällande mutor och 1–6 för indexet 

gällande nepotism. Högt resultat indikerar högre korruption. Nedan har alla resultat 

avrundats till två decimaler. 

Vid det första korruptionsindexet, indexet om mutor, fick Solna (3,55), Norrköping (3.41), 

Falun (3,37) och Göteborg (3,26) högst resultat. Lägst resultat fick Bollebygd (1,05), Torsås 

(1,05), Lessebo (1,07) och Essunga (1,10). I indexet ligger 243 kommuner mellan 1 och 2 i 

resultatintervallet, och 43 kommuner mellan 2 och 3. De fyra kommuner med högst resultat 

sticker därmed ut ur mängden, men inte tillräckligt för att tas bort från analysen.   

Vid det andra korruptionsindexet, indexet om nepotism, fick Perstorp (5,23), Jokkmokk 

(4,89), Nykvarn (4,72) och Gällivare (4,69) högst resultat. Lägst resultat fick Ydre (1,54), 

Trosa (1,65), Tierp (1,81) och Lidingö (1,80). Indexet har en relativt jämn distribution inom 

sitt resultatintervall där 14 kommuner hade resultat mellan 1 och 2, 140 kommuner mellan 

2 och 3, 108 kommuner mellan 3 och 4 och endast en kommun över 5.  

Det går att notera att den uppfattade nepotismen är högre än den uppfattade korruptionen 

rörande mutor, då indexet om nepotism har ett medelvärde på 3.02 samtidigt som indexet 

om mutor har ett medelvärde på endast 1,66. De olika värdena kan utläsas i tabell 2. Detta 

överensstämmer väl med teorin om att Sverige i högre grad omfattas av nepotism jämfört 

med mutor (Andersson 2002, 237–238), men står i kontrast till statskontorets (2012) analys 

av den anmälda korruptionen. 
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Tabell 2. Deskriptiv statistik för de två beroende variablerna.   

Index Medelvärde Standardavvikelse Min Max N 

Index om mutor 1,66 0,38 1,05 3,55 290 

Index om 

nepotism 
3,02 0,71 1,54 5,23 

290 

 

 

Andelen verksamhet på entreprenad inom äldre- och handikappomsorg varierar också 

mellan kommunerna. De kommuner som köpte in högst andel äldre- och handikappomsorg 

2013 var Norrtälje (85%), Solna (66%), Vaxholm (62%) och Vellinge (61%). De 

kommunerna med minst inköpt andel äldre- och handikappomsorg var Arvidsjaur (0%), 

Ragunda (0%), Torsås (0%) och Eksjö (1%). 

 

Deskriptiv statistik för kommunernas andel av äldre-och handikappomsorgen på 

entreprenad syns i tabell 3. Medelvärdet är 10,28%, men spridningen är relativt stor där det 

finns kommuner med ingen andel på entreprenad och kommuner med upp till 85% av äldre- 

och handikappomsorgen på entreprenad.  

 

Tabell 3. Deskriptiv statistik för andelen äldre- och handikappomsorg på entreprenad 

 Medelvärde Standardavvikelse Min Max N 

Verksamhet på entreprenad 10.28% 12,75 0 85 290 

 

5.2 Bivariata sambandsanalyser 

För att besvara uppsatsens frågeställning måste det testas om det finns ett samband mellan 

NPM-reformen verksamhet på entreprenad inom äldre- och handikappomsorg och 

korruptionsindexen gällande mutor och nepotism. Därför genomförs två bivariata 

korrelationsanalyser, en för varje beroende variabel.  

Resultaten går att utläsa i korrelationsmatrisen i tabell 4. Det går att utläsa att det endast 

finns ett svagt signifikant samband mellan indexet gällande mutor och verksamhet på 

entreprenad, där de två variablerna korrelerar 0,224 r. Vad det gäller indexet om nepotism 

och andel verksamhet på entreprenad existerar inget signifikant samband.  
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Tabell 4. Korrelationsmatris bivariat analys.  

Index Andel verksamhet på entreprenad 

Index angående mutor 0,224*** 

Index angående nepotism -0,082 

***=p <0.01 

Det genomfördes även två bivariata linjära regressionsanalyser, vilket var uppsatsens 

huvudsakliga statistiska metod. Den är, som tidigare nämnt, effektiv för att visa effekten 

den oberoende variabeln har på den beroende variabeln (Hjerm, Lindgren Nilsson 2014, 

138). Effekten kan utläsas genom att studera regressionskoefficienten (b-koefficienten). Det 

går då att klarlägga att det inte existerar ett nämnvärt samband mellan någon av de två 

beroende variablerna och den oberoende variabeln. Resultatet från den bivariata 

regressionsanalysen med indexet om mutor går att utläsa i tabell 4 och resultatet från 

bivariata regressionsanalysen med indexet om nepotism går att utläsa i tabell 5.  
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Tabell 5: bivariat linjär regressionsanalys. Ostandardiserade B-koefficienter med 

standardfel inom parenteser. Beroende variabel: Index om mutor. 

Andelen verksamhet på entreprenad inom 

äldre- och handikappomsorgen 

0,007*** 

(0,02) 

Intercept 
1,593*** 

(0,028) 

R2 0,047 

N 290 

***=p <0,001 

 

Tabell 6. Bivariat linjär regressionsanalys. Ostandardiserade B-koefficienter med 

standardfel inom parantes. Beroende variabel: Index om nepotism. 

Andelen verksamhet på entreprenad inom 

äldre- och handikappomsorgen 

-0,005 

(0,003) 

Intercept 3,063 

(0,54) 

R2 0,007 

N 290 

  

De inledande resultaten visar inte på några betydande samband. I fallet med mutor finns ett 

svagt positivt signifikant samband. Sambandet innebär att för varje ökad procent som 

kommunerna har på entreprenad ökar den uppfattade korruptionen med 0,007. 

Förklaringsgraden är låg, med endast 4,7% av variationen i indexet om mutor som förklaras 

av andelen verksamhet på entreprenad i äldre- och handikappomsorgen. I det andra 

statistiska testet med indexet gällande nepotism som beroende variabel var resultatet ännu 

svagare med en regressionskoefficient på -0,005. Det var inte heller ett signifikant samband, 

därmed kan inte resultatet sägas skilja sig från noll. Förklaringsgraden för variationen i 

indexet om nepotism var endast 0,7%. 
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5.3 Multivariat analys 

Det genomfördes även en multivariat linjär regressionsanalys, där de teoretiskt relevanta 

variablerna befolkningsstorlek och långvarigt maktinnehav inkluderades. I Tabell 7 

presenteras tre modeller som visar de teoretiskt relevanta variablernas effekt på den 

beroende variabeln index om mutor. I modell 1 återfinns den bivariata regressionsanalys 

som tidigare genomfördes. I modell 2 och 3 har förklaringsgraden ökat till 13,6% och 

15,5%. Det innebär att alla tre variabler förklarar 15,5% av variationen i indexet om mutor. 

Andel verksamhet på entreprenads regressionskoefficient sjunker till 0,003 i modell 2 och 

3, där sambandet endast är signifikant i modell 2. Sambandet är därmed svagt och inte 

statistiskt signifikant när alla teoretiskt relevanta variablers effekt tas i beaktning. I modell 

2 och 3 syns det att befolkningsstorlek visar ett svagt samband, i motsats till resultaten som 

redovisades i (Bergh et al. 2013 116). Detta kan bero på att deras undersökning använde en 

annan form av indelning där de grupperade ihop stora städer gentemot mindre städer (Bergh 

et al. 2016, 117). I uppsatsen statistiska test mäts istället ökningen per 1000 invånare, vilket 

möjligtvis kan förklara avsaknaden av det tidigare bevisade starka sambandet. I modell 3 

syns att långvarigt maktinnehav visar ett negativt samband, i motsats till vad som teoretiskt 

antogs. Den linjära regressionsanalysen med indexet om nepotism som beroende variabel 

hade inga signifikanta resultat, och en ännu lägre regressionskoefficient, vilket gör att den 

går att utläsa i tabell 8 i Bilaga 1.  
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Tabell 7. Multivariat linjär regressionsanalys. Ostandardiserade b-koefficienter. 

Standardfel inom parenteser. Beroende variabel: index om mutor.   

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Andel verksamhet på entreprenad 0,007*** 

(0,02) 

0,003* 

(0,002) 

0,003 

(0,002) 

 

Befolkningsstorlek  1,859E-6 *** 

(0,000) 

1,790E-6*** 

 (0,000) 

Långvarigt maktinnehav   -0,130* 

(0,48) 

Intercept 1,593 1,565 1,601 

N 290 290 290 

R2 (adj.) 0,047 0,136 0,155 

*= p <0,05 ***=p <0,001 

 

Sammanfattningsvis visar resultaten att det inte finns ett nämnvärt samband mellan varken 

mutor eller nepotism och andel verksamhet på entreprenad inom äldre- och 

handikappomsorgen. Varken vid de bivariata eller de multivariata regressionsanalyserna, 

där teoretiskt relevanta variabler inkluderades, hittades något betydande samband. Effekten 

andelen verksamhet på entreprenad har på indexen är ytterst blygsam och i praktiken 

oväsentligt. Efter att ha kontrollerat för alla teoretiskt relevanta variabler var det inte heller 

statistiskt signifikant i något av fallen. Med andra ord verkar det inte skilja sig nämnvärt i 

korruptionsnivåer beroende på om kommunen har en hög andel verksamhet på entreprenad 

inom äldre- och handikappomsorgen, vilket enligt det teoretiska ramverket var en risk.  

6. Diskussion 

6.1 Gynnsam frestelsekultur men ingen faktisk korruption 

Uppsatsens syfte och frågeställning var menat att pröva det teoretiska ramverket genom att 

undersöka om den NPM-inspirerade reformen att lägga ut verksamhet för äldre- och 

handikappomsorg på privat huvudman påverkar de kommunala korruptionsnivåerna. I 
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föregående avsnitt fastställdes det att det inte finns några samband av betydelse mellan dessa 

två, där det testades mot både mutkorruption och nepotism. I teoriavsnittet framlades flera 

bevis på att en så kallad gynnsam frestelsekultur för korruption existerar inom äldre- och 

handikappomsorgen. Däremot verkar de berörda personerna inte ha agerat korrupt trots att 

en sådan miljö har förekommit, i motsats till vad det teoretiska ramverket predicerat. Nedan 

presenteras en möjlig vägledning till varför andelen verksamhet på entreprenad inom äldre- 

och handikappomsorg inte påverkar den kommunala korruptionsnivån i enlighet med det 

teoretiska ramverket.  

6.2 Korruptionens komplexitet 

I det teoretiska ramverket presenterades de grunder som förklarar varför en individ väljer 

att vara korrupt, där människor utför en rationell beslutskalkyl inom det rådande 

institutionella arrangemanget. Inom äldre- och handikappomsorgen visade det sig existera 

ett institutionellt arrangemang där en gynnsam frestelsekultur ledde till att det rationella var 

att begå korrupta handlingar, då det förenades med hög vinst och låg förlust. Men på grund 

av korruptionens komplexa ursprung riskerar den teoretiska modellen att sakna en 

förklaring till övergången från ett institutionellt arrangemang med en gynnsam 

frestelsekultur till faktisk korruption. På grund av korruptionens moraliska och 

mångfacetterade innebörd kan inte rationalitet förklara steget från möjlighet till handling, 

utan det krävs en mer kontextuell analys där mer än endast rationalitet inkluderas. 

Ett bra exempel på brister i det teoretiska ramverkets förmåga att förklara steget från 

möjlighet till handling finns i annan forskning. Till exempel beskriver Rothstein i ”Social 

tillit, lycka, korruption och välfärdsstat” (2011b) att beslutskalkylen också beror på vilket 

samhälle individen befinner sig i och hur han uppfattar sin omgivning. I uppsatsens kontext 

innebär detta att även om människor ser att det rationella är att begå korruption i en gynnsam 

frestelsekultur, kommer de inte agera korrupt om de inte tror att andra människor i samhället 

också gör det. Detta beror på den höga nivå av social tillit som existerar som en informell 

institution i Sverige och som underskattas starkt av det teoretiska ramverket. När människor 

litar på att andra ska agera i enlighet med regelverk kommer de själva också att göra det 

(Rothstein 2011b, 78). Därmed kommer inte personer agera korrupt så länge de inte är 

övertygade om att även deras kollegor agerar på samma sätt.  

Det skulle vara möjligt att föra in samhällets förväntningar på individers agerande och den 

sociala tillitens påverkan under punkt 2 i Erlingssons modell. Men även om detta skulle 
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åtgärdas verkar det vara betydligt viktigare för beslutet att gå från möjlighet till faktisk 

korruption än dem andra punkterna som presenterats i modellen. Eftersom de andra 

punkterna är tydligt uppfyllda och innehar de brister som räknas som en gynnande 

frestelsekultur verkar den sociala tilliten vara betydligt viktigare för att förhindra korrupt 

beteende, vilket också bör tas i beaktning i modellen.   

Även om den sociala tilliten troligtvis inte fullt ut förklarar varför en gynnsam 

frestelsekultur för korruption i svenska NPM-reformer inte gått från möjlighet till handling 

visar den att korruptionen är mer komplex än enkel rationalitet. Ska nationella 

komparationer göras måste människans beslutskalkyl utvidgas för att verkligen kunna 

förklara och predicera steget från en gynnsam frestelsekultur i NPM-reformer till faktisk 

korruption. Underskattningen av nationella specifika aspekter, till exempel social tillit, bör 

tas i beaktning vid användning av den teoretiska modellen.  

Även om det teoretiska ramverket inte kan förklara och predicera att den gynnsamma 

frestelsekulturen i sig påverkar kommunernas korruptionsnivå ska den inte förkastas som 

oanvändbar. Istället bör den fungera för att belysa eventuella riskzoner för korruption. 

Genom att utgå ifrån den form av rationalitet som presenteras i det teoretiska ramverket blir 

det enklare att upptäcka möjligheter till korruption, och därmed förändra det institutionella 

arrangemanget innan det blivit aktuellt. 

6.3 Sociala relationer mellan näringsliv och tjänstemän 

Det går också att istället vända sig till att diskutera metoden och vad den inte klarar av att 

mäta. Även om det statistiska test som genomförts klarar av att visa effekten andelen 

verksamhet på entreprenad har på de kommunala korruptionsnivåerna kan den inte visa hur 

relationerna mellan näringsliv och kommunal offentlig verksamhet har förändrats. Castillo 

visar i sin tidigare nämnda artikel att det krävs att sociala relationer med hög tillit skapas 

mellan näringsliv och tjänstemän för att korruptionen ska kunna få fäste (Castillo 2014, 

317). I den teoretiska genomgången fastställdes enbart att i äldre- och handikappomsorg 

finns det incitament till korruption då den förenades med hög vinst och låg förlust. På 

samtliga punkter fanns det tydliga drag av incitament för korruption, men näringslivets 

relation till äldre- och handikappomsorgen diskuteras inte i detalj. Även om Papakostas 

(2009, 136) visar hur offentlighetens roller (Stat, ekonomi och intresseorganisationer) i det 

svenska institutionella arrangemanget numera överlappar och skapar stora kontaktytor för 

de berörda personerna, visas egentligen inte tillräckligt för att ge stöd åt att i äldre- och 
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handikappomsorgen har tjänstemän vid till exempel upphandlingsenheter skapat tillitsfulla 

sociala relationer med näringslivet. För att verkligen se relationen mellan en upphandlare, 

som besitter incitament till att begå korruption i enlighet med Erlingssons punkter, och 

näringslivet som erbjuder upphandlingsanlag måste djupgående intervjuer genomföras. 

”It takes two to tango” är ett klassiskt ordspråk som i detta fall blir ytterst aktuellt. Även om 

tjänstemännen har incitament till att begå korruption måste också näringslivet vara med på 

noterna där de två parterna litar på varandra att agera mot regelverket. Även om incitament 

till korruption existerar i det institutionella arrangemanget för äldre- och handikappomsorg 

krävs det sociala relationer till näringslivet för att faktisk korruption ska etableras. Därför 

kan det vara viktigt att också kartlägga de sociala relationer som existerar i kommunerna 

mellan näringsliv och tjänstemän för att kunna ge en klarare bild av NPM-reformernas 

påverkan på korruptionen i kommunerna. Det är också en möjlighet att dessa sociala 

relationer skapats inom någon annan del av kommunens verksamhetsområde, till exempel 

infrastruktur och tillståndsgivning inom plan- och bygglagen. Här krävs fler studier både 

inom kategorin kvantitativa jämförelser, likt den här studien, och kvalitativa analyser av de 

sociala relationer som skapats. Att endast undersöka äldre- och handikappomsorgen ger inte 

ett tillfredställande resultat gällande NPM-reformernas totala påverkan på de 

verksamhetsområden som existerar i kommunerna, där NPM-reformer finns i varierande 

grad.  

6.4 Vikten av bra datamaterial och varierade metoder 

Avslutningsvis är det viktigt att nämna det eviga problemet med korruptionsforskning, 

bristen på tidsseriedata (Teorell 2014, 77). Speciellt i svensk kommunal kontext har 

forskningen varit bristfällig och frånvaron av data om korruptionen har varit ett ständigt 

återkommande problem (Andersson och Erlingsson 2014, 200). Det är fullt möjligt att en 

tydligare bild av NPM-reformernas påverkan på korruptionsnivåerna i kommunerna hade 

möjliggjorts med data som spänner sig över flera år, då både institutionella arrangemang 

och korruptionens beteendemönster implementeras och förändras långsamt. Genom att se 

hur korruptionsnivåerna rör sig i takt med ett högre införande av NPM-reformer kan det ge 

en bättre och säkrare statistisk bild om det institutionella arrangemangets förändring har 

bidragit till högre korruption. 
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7. Slutsats 

Det stod tidigt klart att inget samband som i verkligheten har någon betydelse existerar 

mellan de kommunala korruptionsnivåerna och andelen verksamhet på entreprenad inom 

äldre- och handikappomsorgen. Det går därmed att säga att andelen verksamhet på 

entreprenad inom äldre- och handikappomsorgen inte påverkar de kommunala 

korruptionsnivåerna i enlighet med det teoretiska ramverket. I diskussionsavsnittet ges 

vägledning till vilka orsaker detta kan bero på. Först och främst underskattar det teoretiska 

ramverket komplexiteten i individens beslutskalkyl för att bestämma sig för att begå 

korrupta handlingar. Rationalitet kan inte ensamt förklara hur faktisk korruption kan 

härledas från ett institutionellt arrangemang där en gynnsam frestelsekultur råder. Bo 

Rothstein har till exempel bevisat att social tillit är ett exempel på en viktig beståndsdel i 

beslutskalkylen för att gå från möjlighet till korruption till faktisk korruption (Rothstein 

2011a, 78–79). Därmed bör förklaringen till korruption i det teoretiska ramverket utvidgas 

till att också reflektera kring nationella aspekter som påverkar beslutskalkylen och antigen 

underlättar eller försvårar beslutet att begå korrupta handlingar. 

Med den statistiska metoden som använts går det inte heller med säkerhet att säga att de 

sociala relationer med hög tillit som krävs för korruption har skapats mellan tjänstemän 

inom äldre- och handikappomsorgen och näringslivets representanter. Utan dessa skapas 

troligtvis inte korruption, då det krävs att parterna litar på varandra för att båda kunna bryta 

mot det rådande regelverket. För att bevisa att dessa existerar i samband med NPM-reformer 

krävs en djupdykning i kommunens relation till näringslivet genom att studera personerna 

som möjligtvis ingår i de sociala relationer som leder till korruption.  

Slutligen krävs även mer data kring korruptionen i svenska kommuner. Då både korruption 

och institutionella arrangemang är långsamt föränderliga krävs det tidsserieanalyser för att 

verkligen förstå effekten NPM-reformer har på korruptionsnivåerna i Sverige. Stora 

utmaningar ligger i att försöka mäta korruption, och för att verkligen kunna förstå hur den 

svenska korruptionen förändras i och med NPM krävs kontinuerliga och varierade 

enkätundersökningar och intervjuer.  

Dessa tre diskussionspunkter ger en viss vägledning till varför NPM-reformen verksamhet 

på entreprenad inte påverkar korruptionsnivån i svenska kommuner. Det är troligtvis inte 

de enda, utan på grund av den stora osäkerheten rörande varför korruptionen varierar och 

dess komplexa natur bör det finnas ännu fler outforskade anledningar att forska vidare kring. 
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Men förhoppningsvis kan ytterligare en kunskapslucka i svensk korruptionsforskning fyllas 

genom studiens resultat.  
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Bilaga 1 

Tabell 8: Multivariat linjär regressionsanalys. Ostandardiserade b-koefficienter. 

Standardfel inom parenteser. Beroende variabel: Index om nepotism. 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Andel verksamhet på 

entreprenad 

-0,005 

(0,003) 

-0,008 

(0,003) 

-0,008 

(0,003) 

Befolkningsstorlek  

 

2,052E-6 

(0,000) 

 

2,052E-6 

(0,000) 

Långvarigt 

maktinnehav 
  

 

-0,001 

(0,096) 

Intercept 3,063 3,032 3,033 

N 290 290 290 

R2 (adj) 0,003 0,032 0,029 

Kommentar: som nämndes i texten fanns inga relevanta eller signifikanta samband mellan någon av 

variablerna och indexet om nepotism. Tabellen redovisas därför här.  

 

 

 

 

 

 


