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Abstract:  

 

Denna uppsats undersöker relationen mellan politisering och effektivitet i den offentliga 

förvaltningen. Uppsatsen undersöker fallet om utvecklingsekonomier eftersom de anses vara 

mindre undersökta jämfört med andra länder. Uppsatsen undersökte sambandet med hjälp av 

en statistik analys. Jag använde data från Bertelsmann Transformation Index (2020) och 

Quality of Government expertsurvey (tredje vågen, 2020). Uppsatsens teoretiska argument 

bygger på tidigare forskning som berättar två olika narrativ om politiseringens inverkan på 

effektivitet i förvaltningen och policyimplementering. En sida hävdar att politisering leder till 

högre effektivitetsnivåer baserat på argument från principal-agentteorin, medan den andra 

hävdar att politisering har en negativ effekt på effektivitet i förvaltningen och 

policyimplementering. Den andra sidan argumenterar att det är professionalism som leder till 

högre effektivitetsnivåer och policyimplementeringen i förvaltningen. Resultaten av studien 

leder oss till antagandena från professionalismssidan. Resultatet indikerar att politisering 

anses leda till lägre nivåer av effektivitet och policyimplementering i förvaltningen.   
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Inledning:  
 

Förvaltningen har en stor betydelse för den växande moderniseringen över hela världen. 

Stater omkring världen vill säkerställa att förvaltningen som enhet fungerar på det bästa 

möjliga sättet eftersom förvaltningen anses vara en nyckel för en framgångsrik 

socioekonomisk utveckling. Stater behöver högre effektivitet i förvaltningen för att kunna 

leverera service till sina medborgare. Service som sociala tjänster, hälsa, utbildning och 

mycket annat är direkt förknippade med förvaltningens arbete. Förvaltningen är hjärtat i alla 

stater men den står inför många utmaningar. Många har betonat den positiva effekten av 

meritokratisk rekrytering i förvaltningen, de menar att meritokratin leder till en positiv effekt 

på förvaltningens arbete (Dahlström et al., 2012, Cooper, 2020; Charron et al., 2016). Andra 

menar att det är politisering som har en positiv effekt på byråkratin arbete (Jiang, 2018).  

 

Det finns två sidor i debatten om effekten av politisering. Vissa uppskattar att de sociala och 

politiska kontakterna med politikerna underlättar byråkratisk ansvarsutkrävande och 

effektivitet, att politisering underlättar övervakning av byråkratier av politiker som hjälper till 

att minska informationsasymmetrin genom delade politiska och sociala nätverk (Gulzar och 

Pasquale, 2017; Raffler, 2020). Därför ses politisering för att underlätta övervakningen av 

byråkrater som kan förbättra regeringens effektivitet i utvecklingssammanhang. Den positiva 

effekten av politisering kan vara mer närvarande i utvecklingens sammanhang på grund av de 

allvarliga ekonomiska begränsningarna och en liten arbetsmarknad. I sådana miljöer, 

konkurrenskraftig, meritbaserad rekrytering processer av byråkrater är mindre benägna att 

välja och motivera effektiva byråkratier.  

 

 

Den andra sidan argumenterar för motsatsen, det andra argumentet är att vägen till en 

effektivare förvaltning är professionalism och anställning av byråkrater på meritokratiska 

grunder. Professionalism anses vara nyckeln som skapar incitament för effektiv 

kompetensutveckling i samhället. Genom disciplin ger professionalism incitament för 

yrkesverksamma att agera ansvarsfullt. När vi fokuserar på professionell autonomi begränsar 

vi effekterna av demokratisk instabilitet (Miller och Whitford, 2016, s.166). Tidigare 

forskning har funnit ett positivt samband mellan regerings effektivitet och meritokratisk 

rekrytering (Dahlström et al 2012; Charron et al., 2016). Ett av banbrytande arbete är det som 
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utförts av Rauch och Evans (2000), deras papper undersökte relationen mellan weberiansk 

byråkrati och statlig kapacitet. Deras studies resultat tyder på att för utvecklingsländer är 

meritokrati viktigt för att öka byråkratisk kapacitet. Effekten av politiseringen på byråkratisk 

effektivitet har undersökts i tidigare forskning, som sagt en del finner att politisering är bra 

för effektivitet i förvaltningen och en del finner att den har en negativ effekt därför bör vi 

fokusera på meritokratin för att ha mer effektivitet i förvaltningen.  

 

I min uppsats kommer jag att välja utvecklingsekonomier som fall, jag väljer att undersöka 

dessa länder på grund av flera faktorer. Det första är att tidigare forskning är oftast få 

fallstudier som handlar om några länder eller ett enda land. Det andra är 

utvecklingsekonomier har sällan varit mål för en statistisk analys som undersöker effekten av 

professionalism på byråkratin. Det finns studier som handlar om utvecklade ekonomier med 

fokus på europeiska länder som till exempel (Dahlström et al 2016, Charron och Lapuente, 

2018, Charron et al 2016), och fallstudier som handlar om utvecklingsekonomier som till 

exempel (Arora och Chong, 2018; Gulzar och Pasquale, 2017; Bersch et al, 2017). I min 

uppsats kommer jag att använda statistisk analys som verktyg för att besvara 

forskningsfrågan.  

 

     Kan politiseringen förklara effektiviteten i den offentliga förvaltningen?  

 

Uppsatsens syfte är att försöka hitta svar på frågan om politisering eller avsaknaden av den 

kan förklara effektivitetnivåerna i den offentliga förvaltningen. Detta är som sagt är inte 

något helt nytt men uppsatsen försöker att komma åt ett svar som kan ta ställning till effekten 

som politisering har på förvaltningen. Jag kommer att pröva två teoretiska perspektiv och 

ställer de mot varandra genom en statistisk prövning, studien är därför teoriprövande.   

 

 

Uppsatsen består av sju delar.  I inledningen presenterades uppsatsens forskningslucka, syfte 

och frågeställning. Del två presenterar tidigare forskning och uppsatsens teoretiska perspektiv 

och sedan presenteras två hypoteser som är baserade på den teoretiska genomgången. Del tre 

beskriver uppsatsens forskningsdesign, metod och data. Del fyra presenterar uppsatsens 

empiriska resultat. Del fem presenterar uppsatsens diskussion och slutsatser. 
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Tidigare forskning och teori:  
 

I den här delen kommer jag att diskutera tidigare forskning, de teoretiska perspektiv som jag 

baserar uppsatsens hypoteser på och sist presenterar jag uppsatsens hypoteser.  

 

 

 

Politisering i förvaltningen:  

 

 

Politisering kan definieras som inblandningen av politik i förvaltningens arbetssätt. 

Politiseringen brukar uppfattas som att prioritera politiska kriterier vid anställning av 

personal i förvaltningen. Det vill säga att meritokratiska kriterier blir av mindre betydelse vid 

utnämningen av personal i förvaltningen (Cooper, 2020). Graden av professionalism skiljer 

sig mellan länderna. Den finns skillnader över hela världen när det gäller politiseringen i 

förvaltningen. Kickert (2011) menar att den svenska förvaltningen är framgångsrik för att den 

kännetecknas av professionalism medan den italienska förvaltningen lider av korruption och 

ineffektivitet eftersom den kännetecknas av politisering.  

 

Resultaten är tydligen oense om den effekten som professionalism har på förvaltningens 

effektivitet. Politiseringen har en påverkan på relationen mellan förvaltningen och politiker, 

samt har politiseringen en effekt på resultatet som förvaltningen levererar i ett land (Charron 

et al, 2016) Det faktum om den effekten är negativ eller positiv är fortfarande en pågående 

diskussion i forskningsfältet. Andra menar att det kan vara en blandning av båda 

meritokratiska kriterier och politiska kriterier vid anställning av personal i förvaltningen som 

leder till högre effektivitet i förvaltningen. Lewis (2007) finner i sin studie att det är en 

blandning av professionella och politisk utnämnda personal som leder till högre grad av 

effektivitet i förvaltningen.  
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Debatten om huruvida förvaltningen ska vara mer politiserad eller mer meritokratisk är en 

diskussion som har varit pågående för flera decennier nu. Bland de viktigaste person som 

diskuterade problematiken är Finer och Friedrich. Dessa två presenterar två olika perspektiv 

gällande personalrekrytering i förvaltningen. Här nedan presenterar jag en kort genomgång av 

deras åsikter om hur relationen mellan staten och förvaltningen bör vara.   

 

 

  Debatten mellan Finer och Friedrich:  

 

     Finer (1941) ser att byråkrater alltid är ansvariga inför valda politiker och de ska agera 

utifrån sina anvisningar. Han argumenterar för att tjänstemän kan vara som affärsmän som 

utnyttjar folkets behov för sin egen vinning, han tror att tjänstemän kan använda den makt de 

har fått av staten till sin egen fördel. För att lösa detta problem som han kallar för "Public 

Monopol" måste vi använda olika kontrollmekanismerna som hjälper politiker att övervaka 

förvaltningen. Han menar att frihet eller diskretion som administrationen har måste alltid 

minimeras och kontrolleras av den politiska principalen (Finer,1941). Finer hävdar att teorin 

om politisk neutralitet behöver undersökas ytterligare, han hävdar att det är viktigt att 

undersöka relationen mellan politiska principalen och administrationen. Han menar att det är 

viktigt att administrationen njuter av en viss nivå av frihet men politiker måste alltid vara de 

som säger till administrationen hur den ska agera och inte tvärtom.  

 

   Friedrich (1940) ser dock administrativt ansvar som en aktiv del i formulering och 

implementering av politiken. Han hävdar att allmänheten och politiker inte har tillräcklig 

information om hur administrationens handlingar. Politiker är skyldiga att ge 

administrationen större frihet när det gäller politisk utformning, medan administratören har 

rätt att begära politiska förändringar som strider mot valda politiker om nödvändigt. Han 

hävdar att politik och administration inte är två olika funktioner i staten utan snarare 

sammanflätade i en mycket komplex process av politisk bildning. Att se dessa två saker som 

separata har lett till maktmissbruk som har gjort administrationen mindre effektiv. Dessa 

saker kan undvikas om vi ger administrationen tid och utrymme eftersom de har kunskapen 

och förstahandsupplevelse om vad som behöver göras för att lösa problem som uppstår i 

implementeringen processen. Vi måste därför förstå effektivitet i förvaltningen för att kunna 

ta de lämpliga valen om hur relationen med förvaltningen bör vara. I den kommande delen 

kommer jag att diskutera effektivitet i förvaltningen och vad den innebär.  
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Effektivitet i förvaltningen:  
 

Effektivitet i förvaltningen kommer att diskuteras i uppsatsen synonymt med " 

Regeringseffektivitet".  

Arora och Chong (2018) menar att det finns en positiv koppling mellan institutionell kvalitet 

och regeringens effektivitet. Brewer et al (2007) finner i sin studie att både ansvarsutkrävande 

och korruption är signifikant korrelerade med regeringens effektivitet. Länder med högre 

grad av ansvarsutkrävande och kontroll av korruption har högre myndighetseffektivitet. 

Hauner och Kyobe (2010) menar att regeringens effektivitet på aggregerad nivå har blivit 

föremål för en snabbt växande litteratur. Studier mäter vanligtvis förvaltningseffektivitet 

genom att relatera statliga utgifter till socioekonomiska indikatorer som antas vara inriktade 

på offentliga utgifter, till exempel utbildnings intäkter eller spädbarnsdödlighet. Resultaten av 

dessa studier pekar på betydande skillnader i effektivitet mellan länder. Forskning om 

regeringens effektivitet och politisering i förvaltningen fortsätter att växa som vi tidigare sagt. 

En av de senaste och mycket intressanta studierna är den som gjorts av Jiang (2018), i den här 

studien undersöker han fallet med Kina. Kina är ett mycket framgångsrikt land med höga 

nivåer av regerings effektivitet där den försöker undersöka vilken effekt politiseringen har 

med administrations effektivitet.  

 

Det finns en hel del studier som handlar om regerings effektivitet eftersom det är ett viktigt 

diskussionsämne i den globala offentliga sektorn. Forskare har använt olika indikatorer för att 

mäta regerings effektivitet på grund av bristande enighet om en definition som alla kan utgå 

ifrån. Detta kan anses leda till svårigheter att utföra studier som handlar om 

regeringseffektivitet eftersom studier som jämför mellan länders effektivitet brukar hindras 

av olika datainsamlingar och olika definitioner av variabler (Carvalho et al, 2006). I min 

uppsats kommer jag att utgå från Kaufman et al (2006) i min definition av förvaltnings 

effektivitet. Kaufman et al (2006, s 4) identifierar regerings effektivitet som följande: " The 

quality of public services, the quality of the civil services and the degree of its independence 

from political pressures, the quality of policy formulation and implementation, and the 

credibility of the government’s commitment to such policies.”  

 

I den kommande delen kommer jag att diskutera uppsatsens kausala mekanismer och sedan 

presentera uppsatsens hypoteser.  
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Kausala mekanismer:  
 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 Figur 1 illustrerar den kausala relationen mellan grad av politisering (den oberoende variabeln) och grad av 

effektivitet i förvaltningen (den beroende variabeln) och Policyimplementering (den andra beroende variabeln).   
 

 

Den positiva effekten av politisering:  

 

 Många forskare har noterat de potentiella positiva effekterna av att politisera en 

administration. En av de viktigaste studier om betydelsen av kontrollmekanismerna är studien 

av  Mccubbins, Noll och Weingast (1987) som menar att relationen mellan valda politiker 

och förvaltningen i demokratiska stater är komplicerad. Det finns många studier och teorier 

om hur vi kan lösa problem som uppstår mellan dessa två för att hitta den mest dynamiska 

arbetsmiljö mellan de. Detta kommer sedan att leda till den bättre resultat i förvaltningens 

arbete. Valda politiker kan fatta beslut på central nivå men de måste delegera makten till 

andra som kan genomföra besluten som fattades. De delegerar till tjänstepersoner som jobbar 

i förvaltnings olika nivåer för att implementera den verkställande maktens beslut  

 

 När forskare pratar om den positiva effekten av en kontrollmekanism som politiseringen 

oftast har sina teoretiska perspektiv sina grunder i Principal-agentteorin. Principal-agentteorin 

är en teori som hävdar att administrationen måste kontrolleras eftersom det alltid finns risk att 

agenten kommer att vilja gynna sin egen vilja. Principalen måste minimera agency loss 

Grad av politisering 

Grad av effektivitet i 
Förvaltningen 

Policyimplementering 
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genom att försöka övervaka agentens agerande. I det här fallet agenten är administrationen 

eller person som jobbar i administrationen och principalen är politiker. Enligt Principal-

agentteorin måste politiker kontrollera administrationen genom kontrollmekanismer. Detta är 

det enda sättet för att säkerställa att policyimplementering är i enlighet med principalensvilja. 

Men valda politiker har begränsade resurser för att övervaka resultat som förvaltningen 

presenterar, det finns en möjlighet att personer som jobbar i förvaltningen följer sina egna 

preferenser (McCubbins et al, 1987). Agentens egna preferenser och en vilja att bli befordrad 

eller att inte vilja anstränga sig på jobbet därför kan förvaltningen bli “lat” (Weber, 1922, s 

990–994).  

 

En av de mest kraftfulla kontrollmekanismer som den politiska principalen kan använda är att 

politisk tillsätta tjänsteperson i förvaltningen (McCubbins, Noll & Weingast, 1987). Studier 

som fokuserar på kontrollmekanismerna som kan användas för att övervaka förvaltningens 

arbete och minimera agency loss menar att politisering är bland de mest effektiva 

mekanismerna för att kontrollera förvaltningen (Lewis, 2011; Gulzar och Pasquale, 2017; 

Dahlström och Holmgren, 2017). När politiker anställer personer som delar sina preferenser 

kan de säkerställa att agenten delar principalens vilja, administrationens arbete blir mer 

effektivt eftersom den är i enlighet med principalens vilja. Jiang (2018) finner i sin studie att 

informella relationer mellan en politisk tillsatt personal och en klient kan öka effektiviteten i 

den kinesiska regeringen. Det vill säga att politiseringen kan minimerar intressekonflikterna 

mellan den politiska principalen och agenten.  

 

En konsekvens av delegationen av makt är informationsövertag som administrationen har 

över politiker. Administrationen vet mer om problem som uppstår i verkligheten och den har 

mer information om hur dessa problem kan lösas. Administrationen har tid och expertis som 

politiker inte har. Det finns mycket som politiker inte har tid att lära sig om som till exempel 

information om orsak-effekt förhållanden, detaljerad information om policy och mycket 

annat (McCubbins, Noll & Weingast, 1987). Det Informationsövertaget som administrationen 

befinner sig i blir en maktposition som de kan utnyttja för sin egen fördel. “The power 

position of a fully developed bureaucracy is always great, under normal conditions 

overtowering. The political ‘master’ finds himself, vis-á-vis the trained official, in the 

position of the dilettante facing the expert.” (Weber, 1922, s 991).  
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När det gäller att utvecklingsekonomier är effektivitetsproblemet mer relevant och behöver 

lösningar. Forskare som har studerat fallet av utvecklingsekonomier drar slutsatsen att i 

miljöer med låg kapacitet kan förbindelserna mellan byråkrater och politiker inte bara hjälpa 

till att minska agency loss utan också öka byråkraternas förmåga att göra sitt jobb. I 

låginkomstländer finns det betydande skillnader mellan byråkraternas och politikernas i 

utbildningsnivån, tjänstgöringstid och tillgång till information och resurser. Allt detta ofta gör 

denna informationsasymmetri särskilt stark (Raffler, 2020). Politisering leder underlättar 

övervakning av byråkratier och minskar informationsasymmetrin, tack vare delade politiska 

och sociala nätverk. Detta har visat sig förbättra regeringens effektivitet i 

utvecklingssammanhang (Gulzar och Pasquale, 2017; Raffler, 2020).  

 

När det gäller policyimplementeringen tidigare forskning har betonat betydelsen av 

politiseringen för politiker i höginkomstländer. Politiker i höginkomstländer använder sig av 

politisk tillsatta personal för att förbättra kontroll över policy och implementering.      

Bach och Veit, 2017; Peters och Pierre, 2004)). Andra hävdar att administrationens 

effektivitet kan öka genom politisering särskilt genom "Street-level 

managers".  Argumentationen är att "street-level managers" har förmågan att motivera 

anställda på gatunivå och att anpassa sina arbetsstrategier för att motsvara behoven hos båda 

sidorna, administrationen och folket. Detta leder till att öka effektiviteten i 

policyimplementering eftersom administrationen kan göra det som saknas för att policy ska 

implementeras på ett effektivt sätt (Gassner och Gofen, 2018).  

 

Den positiva effekten av professionalism:  

 

Den positiva relationen mellan professionalism och effektivitet i förvaltningens arbete har 

varit fokus för studier om de moderna demokratiska samhällena. Vi har diskuterat den ena 

sidan som hävdar att politisering har en positiv relation med förvaltningseffektivitet. Debatten 

har två sidor, det andra teoretiska perspektivet som hävdar att det är en förvaltning som 

kännetecknas av meritokratin och professionalism menar att principal-agentteorin missar en 

viktig aspekt i relationen mellan politiska principalen och agenten (Miller och Whitford, 

2016). De menar att det finns en risk för politisk moral hazard, det vill säga att principalen 

har sina egna kortsiktiga preferenser som den kommer sträva efter. Detta kommer att leda till 

instabilitet i marknaden något som kommer att undergräva ekonomisk tillväxt. Det är ett 

annat perspektiv att se på relationen mellan politiska principalen och förvaltningen. 
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Kortfattad menar Miller och Whitford (2016) att agency loss är inte längre en konsekvens av 

agentens beteende utan det är en risk som baseras på principalens dilemma. Principalens 

dilemma betyder att hon kommer att leta efter själviska lösningar som gynnar hennes 

kortsiktiga preferenser medan den leder till mindre effektivitet i resultaten som förvaltningen 

kommer att leverera. Deras åsikter är närmare Friedrich (1940) som också menade att det är 

mer frihet och professionalism i byråkratin som leder till bättre resultat.   

 

Miller och Whitford (2016) menar att det är professionalismen i administrationen som 

kommer att lösa agency loss problematiken. De menar att professionella i administrationen 

kommer att fungera som byråkratisk kontroll över den politiska principalen. Principalen 

måste dela på makten med agenten om den vill vara trovärdig. En trovärdig principal kommer 

att lämna en del av sin frihet att bestämma till agenten. Agenten kommer att ha sina egna 

preferenser som skiljer sig från principalens preferenser men dessa preferenser kommer att 

följa professionens koder och värderingar. Professionalismen blir kontrollen som dikterar 

agenten preferenser och beteende. Tidigare studier visar empiriska resultat som stödjer 

argumenten från Miller och Whitford (2016), samt Friedrich (1940). Resultaten visar en 

negativ effekt mellan effektivitets nivåerna i administrationen och de högre politisering 

nivåerna i den. Högre nivåer av meritokratisk rekrytering av personal i administrationen, 

desto lägre nivåer av korruption i den (Dahlström et al., 2012; Charron et al., 2016). I en 

annan studie av Lowande (2018) som diskuterade USA: s kongress som ett fall och den 

otrevliga politiseringen har på effektiviteten av dess arbete, resultatet pekar på att politiskt 

utsedd personal gör den amerikanska kongressens arbete mindre effektivt. 

 

 Dessa studier avslöjar en viktig koppling mellan professionalism och högre effektivitet 

nivåer i den offentliga förvaltningen, men oftast är de fokuserade på utvecklade ekonomier 

som skandinaviska länder och USA. Detta gör fallet om utvecklande ekonomier mindre 

förstått. Det har dock gjorts en del pionjärarbete om utvecklingsekonomier. En av de 

viktigaste är den som utförs av Rauch and Evans (2000), de kommer fram till slutsatsen att 

meritokratisk rekrytering leder till bättre resultat i förvaltningens arbete. Utvecklande länder 

som misslyckas med att främja utveckling kan förklaras genom de negativa effekterna av 

politisering. det har varit en pågående diskussion som antyder behovet av att använda 

meritokratiska rektorer i rekryteringsprocesser av moderna regeringar (Jiang, 2018).    
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Politisering anses leda till lägre effektivitet nivåer i administrationen, vilket också leder till 

högre korruptionsnivåer och lägre nivåer av regerings effektivitet i utvecklingsekonomier 

(Brierly, 2020; Bersch et al, 2017). Rauch och Evans (2000) finner i sin studie att 

meritokratisk rekrytering faktiskt är en av de viktigaste faktorerna för att förbättra byråkratisk 

prestation. de menar att byråkraters attityd blir påverkad av administrativa och strukturella 

normer. De drar slutsatser att institutionalisering av meritokratisk rekrytering är avgörande 

för att säkerställa att alla fördelar för byråkratisk prestation kommer att överleva pressen för 

tillfället, slutsatsen är att meritokrati är den faktor som kommer att säkerställa stabilisering av 

administrationen under de kommande åren.  

 

 

Behovet av att förbättra utvecklingsprocessen i utvecklingsländerna blir alltmer kritiskt och 

angeläget. Den takten i vilken detta kan realiseras är beroende av regeringens förmåga att 

formulera lämplig politik och, mycket viktigare, den offentliga förvaltningens förmåga att 

effektivt genomföra den formulerade politiken. För att utvecklingsländerna ska lyckas måste 

de skapa utrymme för administrationen att göra sitt jobb utan påtryckningar från korrupta 

politiker och som bara vill uppfylla sina egna behov från administrationens arbete. en 

framgångsrik policyimplementering är nyckeln till utvecklingen av ett land och den är starkt 

kopplad till det effektiva arbete som administrationen kan göra (Ikechukwu och 

Chukwuemeka, 2013; Bhavnani och Lee, 2017). När personer som jobbar i förvaltningen har 

friheten att jobba under premisserna av sin profession, kommer detta att leda till mer 

effektivitet av policyimplementeringen i administration eftersom byråkrater kommer att bli 

mer motiverade att göra sitt jobb (Tummers och Bekkers, 2014), dessa slutsatser ger 

indikationen att professionalism kommer att leda till bättre policyimplementering och det 

fakto bättre effektivitet i förvaltningen.  

 

 

Hypoteser:  

 

Baserad på det som har diskuterats innan kan vi sammanfatta med att principal agentteorin 

menar att den politiska kontrollen över administrationen leder till mer effektivitet i 

förvaltningens arbete. Medan andra som (Miller och Whitford, 2016) menar att Principal 

agentteorin missar det faktum att principalen befinner sig i moral hazard och det är faktiskt 

professionalism som är nyckel till bättre prestation i förvaltningen. Tidigare forskning tyder 



 
 

 14 

på två olika resultat. Den första är att politisering leder till bättre prestation i förvaltningens 

arbete, något som betyder högre effektivitet i förvaltningens service (Jiang, 2018; Lewis, 

2011; Gulzar och Pasquale, 2017). Den andra är att det faktiskt är meritokratin och 

professionalism som leder till bättre resultat i förvaltningens arbete (Rauch och Evans, 2000; 

Dahlström et al, 2012; Charron et al 2016).  

 

Tidigare forskning identifierar policyimplementering att vara en indikator för effektivitet i 

förvaltningen. Kaufmaan et al (2006) identifierar policyimplementering som en av de 

indikatorer som definierar Regeringseffektivitet. All detta leder till att policyimplementering 

behandlas som en egen variabel genom hela uppsatsen men den är en indikator på regerings 

effektivitet. Allt detta leder till att mina hypoteser blir som följande:  

 

H (1): Politisering leder till lägre grad av effektivitet i förvaltningen.  

H (2): Politisering leder till Högre grad av effektivitet i förvaltningen. 

 

I min uppsats utgår jag från definition att politisering är den exakta motsatsen till 

professionalism, det vill säga att vara anställd på meritokratiska grunder. H (1) utgår från den 

litteraturen som hävdar att professionalism kommer att ha en positiv effekt på förvaltningen 

arbete. Miller och Whitford (2016, s 143) hävdar att yrkesverksamma spelar i unik roll i 

regeringen. “Professionell” betyder mer en enskild demografi som till exempel en person som 

har en kandidat eller någon som äger ett hus. En person som är professionell är en del av en 

grupp som har en social kod, den koden inför sina egna förväntningar och normer på sina 

medlemmar. Professionell autonomi är något som vi måste sträva efter.   

 

H(2) utgår från litteraturen som säger att politisering har en positiv effekt på effektiviteten i 

förvaltningens arbete. Enligt det teoretiska perspektivet och den tidigare forskningen som 

pekar på politiseringen positiva effekt anses politisering att leda till högre grad av 

effektivitet.  

 

I den kommande delen kommer jag att presentera uppsatsen metod, data och 

operationaliseringar. 
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Metod:  
 

Uppsatsens syfte är att undersöka relationen mellan graden av politiseringen och graden av 

effektivitet i en stat. Att försöka identifiera att det faktiskt finns ett samband mellan dessa två 

fenomen är viktigt eftersom det hjälper samhällsvetare som är intresserade av konceptet 

Quality of Government att förstå politiseringseffekt på den. På grund av detta är valet av en 

statistisk design tycks vara lämplig för forskningsfrågan. Statistisk design som verktyg 

hjälper oss att dra slutsatser om orsak och samband genom att samla information om ett stort 

antal analysenheter. Slutligen kommer resultaten av undersökningen visa om det finns ett 

samband mellan den beroende variabeln (grad av effektivitet) och den oberoende variabeln 

(grad av politisering), det kommer betyda att teorin får empiriskt stöd (Esaiasson et al, 2017, 

s 96).  

 

Esaiasson et al (2017) menar att genom konstrueringen av en väl genomtänkt kausal modell 

kan en samhällsvetare förklara hur faktor X (grad av politisering) påverkar faktor Y (grad av 

effektivitet). Den valda forskningsmetoden anses vara passande på grund av tre anledningar. 

För det första, en statistisk design minimerar risken för att välja fall som är passande till 

forskningshypoteser, detta leder till att vi riskerar att missa andra analysenheter som kan 

bidra till studien för att kunna sedan dra generella slutsatser. För det andra, en statistisk 

design minskar risken att resultaten blir påverkad av en enda analysenhet. För det tredje, en 

statistisk design ger oss möjligheten att dra mer slutsatser om teorins kraft (Esaiasson et al, 

2017, s 100).    

Studier som inkluderar ett större antal länder som fall är inte många när det gäller relationen 

mellan politisering och effektivitet i en stat. Andra studier som undersöker politiseringens 

effekt i en stat med hjälp av statistisk design är få. Det finns studier som undersöker ett större 

antal analysenheter, till exempel studien av Charron och Lapuente (2013) som undersöker 

variationen mellan europeiska länders quality of government på regional nivå, deras studie är 

en statistik analys som inkluderar 172 europeiska regioner. Dahlström et al (2012) undersöker 

relationen mellan grad av politisering och grad av korruption med en statistisk design. Det jag 

kommer att göra är en statisk analys som inkluderar 54 utvecklingsekonomier för att 

undersöka sambandet mellan grad av politisering och grad av effektivitet i en stat.  
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Statistisk design innehåller flera verktyg som hjälper oss att undersöka relationen mellan två 

variabler. Ett viktigt sätt att börja undersökningen är en bivariat regressionsanalys, det är en 

analys med bara en oberoende variabel. Sedan fortsätter vi med en multipel regressionsanalys 

som uppfattas vara den viktigaste analystekniken i den statistiska verktygets innehåll. En 

regressionsanalys anses vara användbar eftersom det är möjligt att använda alla sorter av data 

i en regressionsanalys. Den hjälper oss med att stärka vårt resultat genom att utsätta den 

teoretiska modellen för svåra prövningar (Esaiasson et al, 2017, s 391).   

 

Om vi bara gör en bivariat regressionsanalys med en oberoende variabel kommer resultaten 

inte vara vetenskapligt intressant eftersom det kan finnas andra faktorer som påverkar 

relationen mellan grad av politiseringen och grad av effektivitet i en stat som vi inte har tagit 

hänsyn till. Vi måste därför tänka på andra faktorer som kan påverka både den beroende och 

oberoende variabeln med hjälp av teoretiska utgångspunkter som förklara vår val av faktor 

eller kontroll variabel (Esaiasson et al, 2017, s 97).  

 

Att kontrollera för andra faktorer är en viktig del av den statistiska designen för att kunna 

sedan dra slutsatser om orsaker och verkan. Det finns alltid en risk till att vi har missat en 

viktig faktor som påverkar både de beroende och oberoende variablerna men det är en 

verklighet som vi måste acceptera när vi studerar fenomen som utvecklas hela tiden 

(Esaiasson et al 2017, s 98). I min studie kommer jag att använda mig av tre kontrollvariabler 

som enligt tidigare forskning anses vara viktiga faktorer som påverkar båda grad av 

politisering och grad av effektivitet i en stat. Dessa variabler är grad av ekonomisk utveckling 

(BNP per Capita), demokratistatus i en stat och etnisk fragmentering. Dessa variabler 

användes i tidigare forskning (Ikechukwu och Chukwuemeka, 2013; Adsera et al, 2003; La 

porta et al, 1999).     

 

 

Val av fall:  

 

Jag väljer att undersöka relationen mellan professionalism och effektivitet i förvaltningen i 

utveckling ekonomier. Utvecklingsekonomier som fall är intressanta och viktiga eftersom det 

finns väldigt få studier om de, men det finns tidigare forskning som är ledande som till 

exempel studien som utfördes av Rauch och Evans (2000). Det finns flera studier som 

handlar om fenomen som politisering och professionalism men de flesta är fokuserade på 
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utvecklade ekonomier. Anledningen kan vara att det är brist på datakällor som presenterar bra 

mått på dessa fenomen därför tycker jag att den datakällan jag har valt för att operationalisera 

mina variabler är lämpliga till forskningsfrågan och håller hög kvalité som inte fanns 

tillgänglig för några år sedan. Quality of Government expertsurvey och Bertelsmanns 

Transformational Index (BTI) anses vara som professionella datakällor som kommer hjälpa 

mig att göra den empiriska analysen om relationen mellan professionalism och effektivitet i 

förvaltningen i utvecklingsekonomier.   
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Operationalisering:  
 

Operationaliserings validitet är ett problem som kan hanteras genom att använda datakällor 

som andra forskare har använd sig av i sina studier. Resonemangsvaliditet är en strategi som 

gör att studien blir mer kumulativt eftersom det ökar möjligheten att jämföra resultaten med 

andra studiers resultat. I operationaliseringen av variablerna kommer jag att använda mig av 

tre olika databaser som andra forskare har använt i sin forskning som till exempel Dahlström 

et al (2012), Cooper (2020) eller Charron & Lapuente (2013). Det är något som leder mig att 

tro att studien kommer att få liknande resultat, dvs ett negativt samband mellan grad av 

professionalism och grad av effektiviteten i den offentliga förvaltningen.   

 

 

 

Beroende variabler:  
 

Jag ska diskutera mina beroende variabler. Jag börjar med den beroende variabeln 

(effektivitet i förvaltningen) och sedan diskuterar jag den andra beroende variabeln 

(policyimplementering).   
 

 

Effektivitet i förvaltningen:  

 

Effektivitet som koncept är ganska svårt att mäta, jag utgår i min operationalisering från 

Kaufman et al (2006) definition av regerings effektivitet. Kaufman et al (2006) menar att 

regeringen effektivitet kan definieras som en sammanställning av olika dimensioner av 

statens arbete. Kvaliteten på offentliga tjänster, kvaliteten på den offentliga förvaltningen och 

graden av dess oberoende från politiskt tryck, kvaliteten på policyformulering och 

policyimplementering, och trovärdigheten av regeringens engagemang för sin 

policy.  Databasen som jag valt för att mäta de beroende variablerna anses vara lämplig 

eftersom den är i linje med den teoretiska definitionen av begreppet.  

 

 

 



 
 

 19 

Bertelsmanns Transformational Index (BTI) väljer länder enligt följande kriterier: De har 

ännu inte uppnått en helt konsoliderad demokrati och marknadsekonomi, har befolkningar på 

mer än en miljon och erkänns som suveräna stater (Donner et al, 2020). Jag kommer att 

använda mig av BTI governance performance variabel, variabeln mäts på en skala från 1–10.  

Den består av fyra kriterier som baseras på totalt 14 indikatorer. Det är ett aritmetiskt 

medelvärde för fyra kriterier; “Styrförmåga”, “Resurseffektivitet”, ” Konsensus Uppbyggnad 

”och “Internationellt samarbete ”.  

 

“Styrförmåga” baseras på prioritering, implementering och policyinlärning. 

“Resurseffektivitet” baseras på effektiv användning av tillgångar, policykoordinering och anti 

korruption politik.  “Konsensus Uppbyggnad ” baseras på konsensus om mål, 

antidemokratiska aktörer, konflikthantering, civilsamhällets deltagande och försoning. 

“Internationellt samarbete ” baseras på effektiv användning av stöd, trovärdighet och 

regionalt samarbete. 

 

Policyimplementering:  

 

Ikechukwu och Chukwuemeka (2013) menar att en rad olika aktiviteter är involverade i 

genomförandet av policy. Effektivt genomförande av policy innebär därför att man 

implementerar politik på ett sådant sätt att man producerar, uppnår eller förverkligar politiska 

mål. Om en policy implementeras effektivt realiseras i princip de planerade 

utvecklingsmålen. Med dessa ord i åtanke kan en reflektera att policyimplementering är 

viktig faktor som särskiljer om en administration är effektiv eller inte.  

 

Jag kommer att använda mig av BTI 2020 för att operationalisera den beroende variabeln 

“Policyimplementering”. BTI Indexets variabel anses vara lämplig därför att de olika kriterier 

som används för att urskilja grad av effektivitet i förvaltningen är direkt kopplade till en 

regerings kapacitet att genomföra sin politik. Något som politiseringen tycks vara ett bra 

verktyg för att öka.  

 

I BTI Indexets Codebook finner vi frågan som ställs om implementering. Frågan är: ”Hur 

effektiv är regeringen att genomföra sin egen politik?”. Denna fråga undersöker i vilken 

utsträckning regeringen har kunnat uppnå sina egna strategiska mål. Fokuset är på den 

verkställande makten inklusive administrationen och regeringen. Variabel värdet finner sig på 
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en skala från 1 till 10. Värdena från 1 till 3 refererar till att “Regeringen kan inte genomföra 

någon av sina policyer”. Värdena från 4 till 6 refererar till att “Regeringen misslyckas med att 

genomföra många av sina policyer”. Värdena från 7 till 9 refererar till att “Regeringen 

misslyckas med att genomföra en del av sin politik”. Slutligen värdet 10, vilket refererar till 

att “Regeringen kan genomföra sin politik effektivt”.  

 

 

Den oberoende variabeln:  

 

Den oberoende variabel framställer variationens i egenskaperna hos analysenheterna som 

förklarar eller orsakar variationen i den beroende variabeln (Esaiasson et al 2017, s 51–52). 

För att nå god validitet i operationaliseringen måste de teoretiska begreppen överensstämma 

med operationella indikatorerna i studien. Cooper (2020) undersöker variationen i nivåer av 

politisering mellan och inom de nordiska, Westminster, germanska och napoleonska 

administrativa traditionerna med hjälp av den andra vågen av expertundersökningen Quality 

of Government. Jag kommer att använda mig av Quality of Government expertsurvey tredje 

vågen (2020) för att operationalisera oberoende variabeln politisering (grad av 

professionalism).  

  

QoG Expert Survey är ett forskningsprojekt som syfta till att dokumentera den 

organisatoriska formuleringen av offentliga byråkratier och byråkratisk beteende i länder runt 

om världen. QoG Expert Survey 2020 producerade tio indikatorer på landnivå, som relaterar 

till byråkratisk struktur och byråkratisk beteende. Datan är baserad på bedömningen av mer 

än 550 experter som blev noggrant valda för deras kunskap i ämnesområdet (Nistotskaya et 

al, 2021).  

 

 

Professionalism Index är konstruerat från Patronage, Merit and Tenure. Merit, Patronage och 

Tenure är en del av samma dimension, vilket förutsagda poäng används som Professionalism 

Index. Den teoretiska definitionen av politiseringen tyder på att politisering betyder all 

inblandning av politik i administrationens arbete (Cooper, 2020). Politisering anses som att 

byta meritokratiska kriterier för politiska kriterier vid anställning av personal i 

administrationens. QoG Expert Surveys Professionalism Index anses vara passande för att 
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mäta den oberoende variabeln eftersom det blir ett mått på den exakta motsatsen till den 

teoretiska definitionen av den.   

 

Gällande Patronage ställs frågan "Q1: In your chosen country, to what extent are 

appointments to bureaucratic positions in the central government based on the political and/or 

personal connections of the applicant?". Fokuset ligger i huruvida individens politiska och 

/eller personliga relationer som var det viktigaste skälen för anställningen. Gällande Meriter 

ställs frågan " In your chosen country, to what extent are appointments to bureaucratic 

positions in the central government based on individuals’ merits – such as knowledge, skills 

and job-related experience?". Fokuset ligger i huruvida individens meriter - såsom utbildning, 

kunskap och arbetsrelaterad erfarenhet utgör de viktigaste skälen för anställning till 

byråkratiska positioner. Gällande Tenure ställdes frågan "In your chosen country, to what 

extent do bureaucrats working in ministries and other bureaucratic agencies of the central 

government enjoy security of tenure?".  Målet är att veta om byråkrater som arbetar i 

ministrar eller andra byråkratiska myndigheter i centralregeringen har tjänste säkerhet 

(Nistotskaya et al, 2021).  

 

 

 

Kontrollvariabler:  

 

Det är viktigt att vi har i minnet det faktum att även om vi har kontrollerat för de faktorer som 

anses ha en påverkan på både variablerna som vi undersöker kan vi inte hundra procent vara 

säkra om något. Med detta sagt kan vi alltid försöka designa en modell som gör oss det 

största möjligheten att säga något om relationen mellan politisering och effektivitet i en stat. 

Dvs att en ogenomtänkt statistisk kontroll alltid kommer vara mer tveksam än en genomtänkt 

statisk kontroll. Flera kontrollvariabler kunde inkluderas men de valda kontrollvariablerna 

anses vara viktiga och samvarierar med de fonem som undersöks i studien. Det faktum att det 

finns andra faktorer att ta hänsyn till väcker frågan om hur viktig är dess effekt på resultaten 

(Esaiasson et al, 2017, s 98–99).  

 

Demokrati: Demokratin anses vara en viktig oberoende variabel som samvarierar med både 

den beroende och oberoende variabeln. Adsera et al (2003) menar att demokratinivån, 

inklusive medborgerliga frihet och fri omsättning av dagstidningar per person som 
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indikatorer på politisk ansvarsutkrävande. I sin studie finner de positiva effekter på politisk 

ansvarsutkrävande på regerings kvalitet. Brewer och Choi (2007) finner en relation mellan 

demokrati och regerings prestation “Government performance”. För att operationalisera 

variabeln använder jag mig av Bertelsmann Stiftungs data BTI 2020. Demokrati status är en 

variabel som mäter demokrati i termer av fem kriterier; politisk deltagande, rättsstat, 

demokratiska institutionerna stabilitet och politisk och social integration och statligt på en 

skala från 1–10.   

 

Etnisk fragmentering:  Etnisk fragmentering anses vara en viktig kontrollvariabel baserad på 

tidigare forskning. La porta et al (1999) finner i sin studie att etnisk fraktalisering “ ethnic 

fractualization” har en effekt på regeringskvalitet. Andra som Canning och Fay (1993) menar 

att etnisk fragmentering har en effekt på regerings verksamhet och institutionernas kvalitet. 

Jag använde mig av QoG Standard Dataset 2021.  Etnisk Fraktalisering variabel är hämtad 

från James D Fearon (2020). Fearon identifierar 822 etniska och etnoreligiösa grupper i 160 

länder, med begränsad uppmärksamhet till grupper som hade minst 1 procent av landets 

befolkning på 1990-talet. Denna variabel återspeglar sannolikheten för att två slumpmässigt 

utvalda personer från ett visst land kommer att tillhöra olika sådana grupper. Variabeln 

sträcker sig från 0 (perfekt homogen) till 1 (mycket fragmenterad). Värdena antas vara 

konstanta under alla år.  

 

BNP per Capita: Kaufmann och Kraay (2003) menar att inkomster per Capita och 

governance kvalite är starkt korrelerade mellan länder därför anses BNP per capita som ett 

viktig variabel att ta hänsyn till. Jag använde mig av QoG Standard Dataset 2021. Variabel är 

hämtad ifrån Maddison Project Databas som ger information om jämförande ekonomisk 

tillväxt och inkomstnivåer på mycket lång sikt. 2020-versionen av denna databas omfattar 

169 länder och perioden fram till 2018.  
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Tabell (1) Deskriptiv statistik  
 
Variable 

  
Obs 

 
     Medelvärde 

 
 Std. Avv. 

 
 Min 

 
 Max 

 
Governance Performance  

 
86 

 
5.745 

 
1.775 

 
1.167 

 
9.117 

  
Professionalism Index  

 
57 

 
-.696 

 
1.201 

 
-4.299 

 
2.993 

 
Implementering 

 
86 

 
5.372 

 
1.763 

 
1 

 
9 

 
 BNP per Capita  

 
85 

 
13788.347 

 
13122.518 

 
1118.771 

 
76643.5 

  
Demokratistatus  

 
86 

 
5.95 

 
2.054 

 
1.75 

 
9.95 

  
Etnisk fraktalisering  

 
83 

 
.492 

 
.244 

 
.039 

 
.953 

Tabellbeskrivning: Tabellen presenterar deskriptiv statistik över variablerna som kommer att användas i 
regressionsanalysen. 

Det tabell (1) presenterar är variablernas medelvärde, standardavvikelse, minsta och högsta 

värde. Variabeln BNP per Capita är i absoluta värden men jag kommer inte att logaritmera 

om den eftersom detta inte anses påverka regressionsanalysen som kommer att presenteras 

snart i resultat delen.  

 

I den kommande delen kommer jag att presentera och diskutera uppsatsens empiriska resultat 

med hjälp av grafer och bivariata samt multivariata regressioner.  
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Resultat:  
 
Inledningsvis kommer två spridningsdiagram att presenteras. De illustrerar det bivariata 

sambandet mellan den oberoende variabeln och de två beroende variablerna.  

 

 
 Graf (1): Effektivitet i förvaltningen 

 
 

Graf 1 visar att det finns ett linjärt positivt samband mellan högre grad att professionalism 

och graden av effektivitet i förvaltningen. Vilket är i linje med de teoretiska perspektiv som 

hävdar att mer meritokratisk rekrytering och professionalism i förvaltningen leder till mer 

effektivitet.  
 

 

 

 

 



 
 

 25 

 

Graph (2): Policy Implementering  

 
 

 

 

Graf 2 visar också ett linjärt positivt samband mellan professionalism och 

policyimplementering i en stat. Resultaten är också i linje med samma teoretiska perspektiv 

som hävdar att ett högre grad av professionalismrekrytering i administrationen kommer att 

leda till mer effektivitet vid implementering av lagar och regler som fattas på central nivå.  
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Tabell (2) Regression med oberoende variabel och två beroende variabler 

 (1) (2) 
 Governance 

Perfomance 
Policy- 
implemetering 

 
Professionalism 
Index  

 
0.871*** 

 
0.737*** 

 (5.61)          (4.52) 
   
 
_cons 

 
6.549*** 

 
6.110*** 

  
(30.58) 

 
(27.20) 

 
N 
 

 
57 

 
57 

t statistics in parentheses 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
 

 

Sambandet som presenterats i spridningsdiagram presenteras nu med mer information med 

hjälp av två bivariata regressioner. Den första bivariata regressionen (1) i tabell (2) illustrerar 

relationen mellan grad av professionalism och grad av effektivitet i förvaltningen. 

Koefficienten för professionalism är statistisk signifikant och visar ett positivt samband. 

Detta betyder att om vi ökar den oberoende variabeln, professionalismsindex, med en enhet 

ökar effektivitet i förvaltningen med 0,871.  

 

Den andra regressionen (2) illustrerar att en högre grad av professionalism leder till en högre 

grad av effektivitet i policyimplementering. Koefficienten för professionalism är statistisk 

signifikant och visar ett positivt samband. Detta betyder att om vi ökar den oberoende 

variabeln (professionalism Index) med en enhet får den beroende variabeln (Implementering) 

en ökning med 0,737.  

 

’ 
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Tabell (3) Effektivitet i förvaltningen  

 
 (1) (2) (3)               (4) (5) 
      
Professionalis
-m Index  

0.871*** 0.680*** 0.395***            0.846*** 0.326*** 

 (0.155) (0.169) (0.0798)            (0.151) (0.0839) 
      
 
BNP per 
Capita  

  
0.0000243 

   
0.0000128 

 _           (0.0000161)                  _ _ (0.000007
89)  

      
 
Demokrati- 
status 

   
0.667*** 

_  
0.627*** 

 _ _ (0.0473)   (0.0476) 
      
 
Etnisk 
Fraktalisering 

    
 

-1.468* 

 
 

-0.299 
                 _ _ _  

(0.725) 
 

(0.356) 
      
 
_cons 

 
6.549*** 

 
6.108*** 

 
2.053*** 

 
7.177*** 

 
2.211*** 

  
(0.214) 

 
(0.354) 

 
(0.334) 

 
(0.396) 

 
(0.433) 

 N 57 56 57 55 54 
R2 0.364 0.350 0.864 0.421 0.866 
adj. R2 0.353 0.326 0.859 0.398 0.855 

Tabellbeskrivning: Tabellen innehåller regressioner med den beroende variabeln effektivitet i förvaltningen 

(Governance performance) och oberoende variabler presenterade i den vänstra kolumnen. Robusta standardfel 

presenterade i parenteser och signifikansnivåer är enligt följande: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001.  

 

Tabell 3 visar resultatet från den tredje analysen, vilken undersöker om effektivitet i 

förvaltningen förbli högre med högre grad av professionalism i administrationen. Resultaten 

visar att sambandet mellan professionalism indexet och effektivitet i förvaltningen blir 

statistisk signifikant under kontroll för samtliga kontrollvariabler. Professionalism indexets 

koefficient minskar i värdet från 0,871 till 0,326 men den är fortfarande statistisk signifikant, 

vilket betyder att sambandet kvarstår efter att vi har tagit hänsyn till andra 

förklaringsfaktorer. Påverkan av graden av professionalism blir mindre med kontroll för de 

valda kontrollvariablerna. Resultatet är i linje med uppsatsens hypotes (1), dvs att resultaten 

indikerar att teorin om mer professionalism i förvaltningen leder till mer effektivitet i 

administrationens arbete får statistiskt stöd.  
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Två kontrollvariablerna visar statistisk signifikans och en kontrollvariabel inte harr något 

statistiskt signifikant värde. Men alla kommer att diskuteras.  

 

Modul (2) visar regressionen med BNP per Capita som oberoende variabel. Vi vill 

kontrollera för den effekten som hur mycket folk tjänar i ett land på relationen mellan graden 

av professionalism och graden av effektivitet i en administration. Variabeln BNP per Capita 

är inte statistisk signifikant. Koefficienten för BNP per Capita är 0,0000243, dvs att om vi 

ökar BNP per capita men en enhet får vi en ökning av 0,0000243 i vår beroende variabel 

(effektivitet). Resultaten är inte förväntad eftersom de teoretiska perspektiven menade att 

ekonomin är viktig och det bör ha en effekt. Variabeln fortsätter att inte vara statistisk 

signifikant även i modul 5 efter kontroll för samtliga variabler. Koefficienten för BNP per 

Capita är 0,000128. Resultaten behöver inte betyda att ett lands ekonomisk utveckling inte är 

avgörande för graden av effektivitet i ett land utan att ekonomisk utveckling är en variabel 

som får ut sin effekt genom andra variabler.   

 

Modul (3) visar regressionen med Demokrati-status som oberoende variabel. Här kontrollerar 

vi för effekten av hur demokratisk ett land är och relationen mellan oberoende variabeln 

effektivitet i förvaltningen (governance performance) och beroende variabeln. Koefficienten 

är statistisk signifikant i modul (3) och den fortsätter att vara statistisk signifikant i modul (5). 

Koefficienten minskar i värde från 0,667 i modul (3) till 0,627 i modul (5). Detta betyder om 

vi ökar demokratistatus med en enhet ökar effektiviteten i förvaltningen med 0,627.  

 

Modul (4) visar regressionen med Etnisk fragmentering (fraktaliserng) som oberoende 

variabel. Koefficienten är negativ och statistisk signifikant. Detta betyder att i praktiken 

länder med fragmenterade folkgrupper har mindre effektiva resultat i förvaltningens arbete. 

Men med kontroll för samtliga kontrollvariabler försvinner en stor del av effekten där 

koefficienten blir 0,299 i modul (5) medan den va – 1,468 i modul (4). Detta betyder att om 

vi ökar etnisk fragmentering (fraktalisering) med en enhet minskar den beroende variabeln 

med 0,299.  

 

Sammanfattningsvis visar tabell 3 att Det vill säga att tabell 3 indikerar stöd till uppsatsens 

första hypotes att högre grad av politisering i förvaltningen kommer att leda till lägre grad av 

effektivitet i förvaltningen. Professionalism eller avsaknaden av politisering leder till mer 

effektivitet i förvaltningen, detta innebär om vi ökar graden av professionalism i 
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utvecklingsekonomier kommer vi att få mer effektiva stater. Samtidigt en högre grad av 

politisering betyder en minskning i effektivitetsnivåerna i en stat. Detta stödjer den tidiga 

litteraturen av Dahlström et al (2012) och Charron et al (2016). En till viktig sak som 

resultaten i tabell 3 visar är R2 värden. R2 värdet ökar från 0,364 till 0,866. Detta är ett högt 

R2 värde, det betyder att 86% av variationen i den beroende variabeln förklaras av 

variationen i den oberoende variabeln.  

 

 

Tabell (4) Policyimplementering 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
      
Professionali
sm-Index  

0.737*** 0.578** 0.300* 0.714*** 0.262* 

 (0.163) (0.179) (0.114) (0.160) (0.126) 
      
 
BNP per 
Capita 

  
0.0000162 

   
0.00000472 

  (0.0000171)   (0.0000119) 
      
 
Demokrati
_status 

   
0.612*** 

  
0.567*** 

   (0.0677)  (0.0717) 
      
 
Etnisk-
fraktaliser
ng  

    
 

-1.411 

 
 

-0.431 

             (0.767) (0.537) 
      
_cons 6.110*** 5.814*** 1.985*** 6.713*** 2.380*** 
 (0.225) (0.376) (0.478) (0.419) (0.652) 
N 57 56 57 55 54 
R2 0.271 0.240 0.710 0.325 0.685 
adj. R2 0.258 0.211 0.699 0.299 0.659 

Standard errors in parentheses 
* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
 
 

Tabell 4 visar resultatet från den sista analysen, vilken undersöker om graden av 

policyimplementering blir högre med högre grad av professionalism i administrationen.  

Resultaten visar att sambandet mellan professionalism indexet och policyimplementering blir 

statistisk signifikant när vi tar hänsyn till andra förklaringsfaktorer. Professionalism indexets 
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koefficient minskar i värdet från 0,737 i modul (1) till 0,262 i modul (5), men den är 

fortfarande statistisk signifikant, vilket betyder att sambandet kvarstår efter kontrollen för 

andra oberoende variabler. Påverkan av graden av professionalism blir mindre med kontroll 

för de valda kontrollvariablerna. Resultatet är inte lika statistisk signifikant som den va i förra 

regressionen med den andra beroende (effektivitet i förvaltningen). Med detta sagt anses 

resultaten vara i linje med uppsatsens hypotes (1), dvs att resultaten indikerar stöd till teorin 

om att professionalism leder till bättre policyimplementering får statistiskt stöd.  

 

Kontroll variabeln BNP per Capita är inte statistisk signifikant. Koefficienten för BNP per 

Capita minskar i värde från 0,0000162 I modul (2) till 0,00000472 i modul (5). Detta betyder 

om vi ökar variabeln BNP per Capita en enhet får den beroende variabeln 

(policyimplementering) en ökning av 0,0000472 i värde. Variationen i koefficienten är 

ganska liten men detta kan tolkas att BNP per Capita kanske har en effekt genom andra 

variabler. Baserad på den tidigare forskningen om effekten av ekonomisk utveckling i ett land 

skulle vi hade förväntad en mycket högre koefficient för BNP per Capita med 

policyimplementering som beroende variabel (Ikechukwu och Chukwuemeka, 2013).  

 

Modul (3) visar regressionen med Demokrati-status som oberoende variabel. Här kontrollerar 

vi för demokratins effekt på relationen mellan professionalism och policyimplementering. 

Resultatet visar en statistisk signifikant koefficient för variabeln demokratistatus. Effekten 

som demokratin har minskar i värde från 0,612 i modul (3) till 0,567 i modul (5) men den är 

fortfarande mer statistik signifikant än koefficienten för professionalism. Detta betyder att om 

vi ökar Demokratistatus med en enhet ökar den beroende variabeln med 0,567. Resultaten 

tyder på en viktig effekt av demokratin något som väcker andra intressanta frågor men detta 

kommer jag att diskutera vidare i den sammanfattande diskussionen av hela uppsatsen.  

 

Modul (4) visar regressionen med Etnisk fragmentering (fraktaliserng) som oberoende 

variabel. Koefficienten är negativ men inte statistisk signifikant. Efter kontroll för alla 

oberoende variabeln minskar koefficienten från – 1,411 i modul (4) till -0,431 i modul (5). 

Det betyder att om vi ökar etnisk fragmentering med en enhet får vi en minskning i den 

beroende variabeln (policyimplementering) med 0,431. Enligt tidigare forskning skulle etnisk 

fragmentering haft en effekt på relationen mellan den oberoende variabeln och den beroende 

variabeln (La porta et al, 1999), men resultaten i båda regressioner i tabell (3) och i tabell (4) 

påverkar inte uppsatsens hypotes på något sätt.  
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att resultaten i tabell (4) indikerar stöd för uppsatsens 

hypotes (1). Det vill säga att politisering har en negativ effekt på effektivitet i 

policyimplementeringen i en stat. Resultaten tyder på att mer professionalism eller 

avsaknaden av politisering leder till bättre policyimplementering. Med andra ord detta 

innebär att högre grad av politisering kommer att leda till mindre effektivitet i förvaltningen 

vilket är linje med uppsatsens första hypotes. Effekten i den här analysen är inte lika stark 

som den var i den första men det är ett statistiskt signifikant resultat som visar på 

implikationer att teorin får stöd.  

 

 

I den kommande delen kommer jag att diskutera resultaten och försöka jämföra mellan de två 

multipla regressioner och diskutera effekten som politiseringen och avsaknaden av den har på 

de två beroende variablerna.  
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Diskussion och slutsatser:  
 

Syftet med uppsatsen har varit att försöka ta reda på vilken effekt som politiseringen eller 

avsaknaden av den (professionalism) har på förvaltningens effektivitet. I min uppsats har jag 

försökt att besvara frågan “Kan politiseringen förklara effektiviteten i den offentliga 

förvaltningen?” med hjälp av en statisk design med 54 utvecklingsekonomier involverade i 

analysen fann vi ett positivt samband mellan professionalism och effektivitet i förvaltningen. 

Professionalism tycks ha en signifikant påverkan i båda de bivariata analyserna och med 

kontrollvariablerna. Professionlaismindexets är signifikant på de två beroende variablerna.  

 

Resultaten indikerar stöd för uppsatsens första, vilket innebär att resultaten antyder stöd till 

att professionalism har en positiv effekt på regeringens effektivitet och kan leda till bättre 

resultat i den offentliga förvaltningens verk. Genom att koppla resultaten till det teoretiska 

perspektivet hos Friedrich och Miller och Whitford kan vi se att resultaten ger stöd till dessa 

argument. Miller och Whitford (2016, s 143) sa att professionella spelar en unik roll i 

regeringen. Resultaten innebär att deras argument om vikten av yrkeskoden och det vill säga 

ord som en riktlinje för att tjänstemän ska kunna göra sitt jobb effektivt stöds. Resultaten 

visar att professionalism är en viktig faktor som ska beaktas i utvecklingsekonomier som 

genomgår en ständig förändring i många olika aspekter av livet. Det betyder att professionell 

autonomi är något som bör sträva efter för att ett land ska kunna utvecklas genom att 

upprätthålla högre effektivitetsnivåer i administrationens arbete. 

 

Resultaten är också i linje med andra studier som talade om meritokratins positiva effekter på 

regeringens kvalitet och regeringens effektivitet (Dahlström et al 2012; Rauch och Evans, 

2000; Charon och lapuente, 2013). Relationen mellan regeringseffektivitet och 

policyimplementering är också positiv och detta va någorlunda förväntad eftersom vi har 

identifierat policyimplementering som en indikator för regeringens effektivitet. Detta innebär 

att en positiv relation mellan professionalism och regeringens effektivitet indikerar 

möjligheten till ett positivt samband med en av dess indikatorer också. Denna uppsats föreslår 

dock ytterligare förståelse för effektivitetsindikatorer och hur de påverkar den. 

Professionalism-index var fortfarande signifikant med policyimplementering som beroende 

variabel men det är inte lika signifikant som den var med regeringens effektivitet som 

beroende variabel. Denna skillnad mellan resultaten föreslår en avvikande variation som bör 
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undersökas ytterligare i framtida forskning.  

 

Men vad betyder resultaten för uppsatsens andra hypotes om att politiseringen leder till högre 

grad av effektivitet i förvaltningen? är inte politisering alls bra för administrationens 

effektivitet? hade alla andra tidigare studier som pekade på positiva effekter av politisering 

fel? Resultaten av denna studie stödjer den positiva effekten av professionalism. Debatten 

pågår dock fortfarande och en total sanning finns dock inte i verkligheten. Allt beror på flera 

faktorer och vilken typ av fall man väljer att studera. Denna uppsats bidrar till tidigare studier 

om utvecklingsekonomier, som inte är så många! Vilket innebär att effekten av politisering 

betraktas som ineffektiv för administrationen i utvecklingsekonomier som strider mot 

argumentet om principal-agent-teorin och stödet av politisk kontroll över administrationen 

(Finer, 1940; McCubbins, Noll & Weingast, 1987).   

 

Vi kan dra några slutsatser om vad resultaten innebär för andra länder som inte inkluderades i 

analysen i ramarna för den här uppsatsen. Antalet länder som inkluderades i denna studie var 

inte många, 54 är inte mycket analysenheter men med tanke på att de testades med tre 

kontrollvariabler och ändå var resultaten signifikanta. Detta indikerar att det finns något som 

kan undersökas vidare i framtida forskning. Från tidigare forskning vet vi att det finns en 

positiv koppling mellan professionalism och regeringens kvalitet i utvecklade länder 

(Dahlström et al 2012; Charron et al, 2013). Resultaten bidrar till den kunskapen vi redan har 

att även i andra länder med lägre nivåer av ekonomisk utveckling och demokrati nivåer finner 

vi fortfarande det positiva sambandet mellan professionalism och effektivitet i 

administrationen. Slutligen vill jag säga att flera studier behöver utföras för att kanske 

försöka ta ställning om politiserings effekt på förvaltningen.   
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Appendix:  

 

Denna appendix innehåller statistik om beroende variabeln (effektivitet i förvaltningen) som 

är tagen ifrån BTI indexet 2020.  

 

Country Name  Government performance 

 

Afghanistan 

Albania 

Angola 

Argentina 

Armenia 

Azerbaijan 

Bangladesh 

Belarus 

Benin 

Bolivia 

Bosnia and Herzegovina 

Botswana 

Brazil 

Bulgaria 

Cambodia 

Cameroon 

Chile 

China 

Colombia 

Costa Rica 

Croatia 

Czech Republic 

Ecuador 

Egypt 

Eritrea 

Estonia 

 

4.116667 

6.866667 

3.983333 

7.1 

4.85 

4.35 

4.6 

4.05 

6.520833 

6.316667 

4.65 

8.229167 

6.95 

7.033333 

3.45 

3.733333 

8.9 

5.333333 

6.933333 

8.3125 

7.366667 

8.766666 

5.645833 

4.383333 

1.166667 

9.116667 
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Ethiopia 

Georgia 

Ghana 

Guatemala 

Guinea 

Hungary 

India 

Indonesia 

Iraq 

Jamaica 

Jordan 

Kazakhstan 

Kenya 

Kyrgyzstan 

Latvia 

Lebanon 

Lesotho 

Lithuania 

Malawi 

Malaysia 

Mali 

Mexico 

Moldova 

Montenegro 

Morocco 

Mozambique 

Nepal 

Nigeria 

North Macedonia 

Paraguay 

Peru 

Philippines 

Poland 

3.8 

6.65 

6.9375 

4.95 

6.2 

5.416667 

6.666667 

6.066667 

4.666667 

6.791667 

5.433333 

5.083333 

5.383333 

5.266666 

8.433333 

4.033333 

3.883333 

8.883333 

6.05 

6 

5.516666 

5.816667 

5.75 

7.616667 

4.733333 

4.483334 

3.983333 

4.883333 

5.95 

6.783333 

6.566667 

5.466667 

7.7 
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Romania 

Russia 

Rwanda 

Saudi Arabia 

Serbia 

Singapore 

Slovakia 

Slovenia 

South Africa 

Sri Lanka 

Sudan 

Syria 

Taiwan 

Tanzania 

Thailand 

Togo 

Tunisia 

Turkey 

Uganda 

Ukraine 

United Arab Emirates 

Uruguay 

Uzbekistan 

Venezuela 

Vietnam 

Zambia 

Zimbabwe 

6.966667 

4.1 

5.533333 

4.333333 

7.083333 

7.133333 

8.216666 

8.416667 

6.9 

6.366667 

2.033333 

1.166667 

9 

5.483334 

4.316667 

5.6 

5.983333 

5.366667 

5.766666 

6.033333 

6.520833 

9.116667 

2.816667 

2.145833 

4.983333 

5.583333 

2.566667 
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