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Abstract

Den här uppsatsen undersöker om graden av den kvinnliga politiska representation påverkar

korruptionsnivån på kommunal nivå i Sverige. Det har genomförts statistiska analyser med

data från QoG-institutets dataset (Dahlström, Carl och Maria Tyrberg 2016) som berör

Sverige 290 kommuner med variabler gällande korruption och andelen kvinnor i

kommunfullmäktige. Tidigare forskning har varit oeniga om andelen kvinnor inom politiken

bidrar till lägre nivåer av korruption eller om det är en effekt av bakomliggande orsaker.

Uppsatsen syfte blir således att undersöka detta samband och pröva teorin på nytt.

Anledningen till varför Sverige väljs som fall beror på att andelen kvinnor inom politiken

historiskt sett länge varit höga likväl som att korruptionsnivåerna varit låga både på nationell

och subnationell nivå. Det bör därför inte råda några tvivel kring teorin och detta samband

eftersom andelen kvinnor inom politiken är hög tillika korruptionsnivåerna är låga. Men

oberoende av det faktum existerar det ett stort mörkertal kring korruption i Sverige som är

mer framträdande på kommunal nivå. Därmed blir Sverige ett tufft test för teorin. Resultatet

visar utifrån studiens hypoteser att det existerar ett nollsamband mellan andelen kvinnor i

kommunfullmäktige och korruption. Ett fenomen som kan tyda på brister inom tidigare

forskning. Uppsatsen bidrar till att se vilka effekter andra länder kan förväntas få på

korruption vid långvarig jämställdhet inom politiken. Utöver det ger följande uppsats även

upphov till efterfrågan av fler studier på ämnet då sambandet är svårt att förklara och det kan

finnas mer därtill.

Nyckelord: Kvinnlig representation, korruption, svenska kommuner, subnationell nivå
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1. Inledning
1.1 Forskningsproblem

Korruption utgör ett hot mot demokratins värdegrunder samt det egna landets ekonomiska

tillväxt och bör således tas på allvar (Dahlström och Lapuente 2012; Holmberg, Rothstein

och Nasiritousi 2009). Ett hot som kan anses vara ett marginellt problem i Sverige p.g.a.

Sveriges höga placering bland de minst korrupta länderna i världen (Transparency

International 2020). Emellertid är kunskapen om korruption på kommunal nivå i Sverige

begränsad eftersom forskning inom etablerade västerländska demokratier sällan prioriteras

p.g.a att sådana länder tenderar att redan ha låga nivåer av korruption (Andersson 1999;

Esarey och Chirillo 2013). Men förklaringen bakom varför den låga nivå av korruption

existerar i Sverige är mindre tydlig.

Vissa forskare menar att den låga nationella nivå av korruption1 i Sverige, jämfört med andra

länder, kan vara en effekt av ett starkare ansvarsutkrävande, bättre granskande media och hög

transparens som korrelerar starkt med demokrati (Sung 2003; Esarey och Chirillo 2013). En

annan förklaringsfaktor bakom Sveriges låga nivåer av korruption kan enligt Dollar, Fisman

och Gatti (2001) samt Swamy, Knack, Lee och Azfar (2001) vara p.g.a. andelen kvinnor

inom politiken. Detta då Sverige, utifrån författarnas modell, historiskt sett länge haft och

fortfarande har en jämförelsevis hög andel kvinnor inom både parlament och kommunala

församlingar vilket innebär att korruptionsnivåerna bör vara låga på både kommunal och

nationell nivå. Något som även tillsynes är fallet för Sverige idag. Däremot är det svårt att

avgöra om de låga korruptionsnivåerna är en effekt av mängden kvinnor inom politiken eller

om det handlar om bakomliggande orsaker som den starkt etablerade demokratin i Sverige.

Problematiken med att avgöra om den kvinnliga närvaron i politiken de facto sänker

korruptionsnivåerna är det faktum att det finns en variation mellan mängden kvinnor som

representeras inom politiken, främst på kommunal nivå, i Sverige. Tillsammans med att det

existerar ett stort mörkertal kring korruption i Sverige som följaktligen kan ge en felaktig bild

av den faktiska verkligheten (Brottsförebygganderådet 2013). Detta synnerligen på lägre

politiska nivåer då korruption förekommer mer på kommunal nivå i Sverige än nationell nivå

(Dahlström och Sundell 2013). Men även att nivåerna av korruption varierar mellan

1 Med korruption avses “the abuse of public power for private gain” (Transparency International 2020). Olika
författare använder olika mått och index på korruption från Transparency International och The World Bank,
men i denna studie kommer endast exakt mått och indikatorer att ges där författarna avviker starkt från hur
forskningsfältet vanligtvis definierar korruption.
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kommunerna (Dahlström, Carl och Maria Tyrberg 2016). Ett intressant fenomen då

forskningen kring ämnet gällande kvinnors politiska representation och nivåer av korruption

på kommunal nivå i Sverige sällan varit föremål för några större studier.

Under det senaste två decennierna har dock forskning om kön och dess påverkan på

korruption på nationell nivå ökat avsevärt runt om i världen (se Dollar et al. 2001; Esarey och

Schwindt-Bayer 2015; Goetz 2007; Sung 2003; Swamy et al. 2001; Treisman 2007). Men

forskningsfältet är splittrat. Vissa studier hävdar att kön är en faktor som direkt påverkar

korruptionsnivåerna medan andra forskare menar på att det finns mer därtill. Ett flertal studier

har påvisat ett negativt samband mellan andelen kvinnor i parlament och nivån av korruption

(se t.ex Dollar et al. 2001; Swamy et al. 2001) vilket innebär att med ett ökat antal kvinnor

inom politiken skulle korruptionsnivåerna sjunka. Men dessa studier har varit föremål för

kritik av forskare som anser att detta är ett skensamband och att denna effekt på korruption

endast är ett resultat av bakomliggande orsaker såsom demokrati, granskande media och

möjligheten att agera korrupt (se t.ex Alhassan-Alolo 2007; Bjarnegård 2013; Goetz 2007;

Sung 2003). Emellertid har koppling mellan kvinnors politiska representation och lägre

korruption noterats i flera studier, även i nyare studier på subnationell nivå, vilket väcker

frågor kring varför denna korrelation återfinns och under vilka omständigheter. Därav ämnar

denna studien att undersöka om dessa mönster går att finna i ett samhälle som är och

historiskt länge varit präglat av låga nivåer av korruption och hög andel kvinnor inom det

politiska spektrat, som Sverige.

Jag argumenterar därmed för att den allt mer vedertagna syn som existerar kring

korrelationen mellan kvinnlig politisk representation och lägre korruptionsnivåer bör prövas

igen fast på subnationell nivå. Detta specifikt i ett land som länge varit jämställt och

dessutom har låga nivåer av korruption, som Sverige. Speciellt med tanke på att korruption är

mer framträdande på kommunal nivå i Sverige (Dahlström och Sundell 2013; Erlingsson och

Linde 2011), tillsammans med att andelen kvinnor i kommunerna varierar likväl som

nivåerna av korruption. Ett fenomen som troligen existerar p.g.a. granskningar av kommuner

inte sker i samma utsträckning som på nationell nivå (Regeringskansliet 2020). Något som

möjligen kan skapa incitament för att agera korrupt. Även om kvinnor generellt fortfarande

anses vara mindre benägna till risk än män (Dollar et al. 2001; Swamy et al. 2001). Ett

antagande som förmodligen inte håller samma kraft i dagens samhälle eftersom kvinnor i

Sverige, i Goetz (2007) mening, hunnit etablerat sig inom det politiska spektrat och erhållit
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en mer normaliserad roll inom politiken. En omständighet som kan ge kvinnor möjligheten

att agera korrupt och ingå i korrupta nätverk vilket kvinnor tidigare inte haft möjlighet till

enligt författaren. Något som det mörkertal som existerar kring korruption talar för. Därmed

kan det indikera att tidigare studier missat något eller att tidigare slutsatser inte längre är

tillförlitliga i dagsläget. Detta är inte helt osannolikt då vi lever i ett ständigt utvecklande

samhälle och många av dessa studier är 10 till 20 år gamla. Sverige blir därför ett intressant

och tufft test för teorin.

Syftet blir därmed att pröva om samvariationen mellan andelen kvinnor inom politiken och

lägre nivåer av korruption är fortsatt aktuell. Med Sveriges historia av låga nivåer korruption

och hög andelen kvinnor inom det politiska spektrat, finns det möjligheter att pröva teorin

grundligt eftersom det i enlighet med Dollar et al. (2001), Swamy et al. (2001) samt Bauhr

och Charron (2020) inte bör råda några tvivel kring sambandet. Däremot existerar det ett

mörkertal kring korruption i Sverige tillsammans med att det finns en variation av korruption

som är mer framträdande på kommunal nivå som kan tyda på att det inte finns något mönster

kopplat till kvinnlig politisk representation. Något som bland annat Goetz (2007), Bjarnegård

(2013) och Sung (2003) betonar, att det troligen finns alternativa förklaringar som ger skäl att

tvivla på Dollar et al. (2001) och Swamy et al. (2001) samband mellan andelen kvinnor i

politiken och korruptionsnivån, speciellt i Sverige. Dessa förklaringar handlar främst om att

kvinnors roll inom politiken hunnit bli normaliserad och kvinnor därmed är bekväma aktörer

på den politiska arenan likväl att demokratin är starkt etablerade i Sverige. Utöver det har de

svenska kommuner med lägst andelen kvinnor i kommunen fortfarande en relativt hög andel

kvinnor i internationell jämförelse (Inter-Parliamentary Union 2021). Något som ger

ytterligare skäl att tvivla på Dollar et al. (2001) och Swamy et al. (2001) samband. Den teori

och det samband som Dollar et al. (2001) och Swamy et al. (2001) påvisat kommer således

utsättas för ett par tuffa tester genom att använda Sverige som fall med förhoppningen att se

hur relationen mellan kön och korruption verkligen ter sig.

1.2 Disposition

Direkt efter det inledande kapitlet följer en presentation och genomgång av de teoretiska

ramverk som präglar forskningsfältet. Teorin ligger till grund för den forskningsfråga som

studien ämnar att besvara. Likväl som den kausala modell samt de två hypoteser som studien

har. Därefter presenteras den valda metoden och design för studien, där data och

operationaliseringar av variabler även introduceras mer ingående. Kapitlet som följer
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presenterar de empiriska resultat som studien genererat. Resultaten utsätt även för

robusthetstester som presenteras med avseende på de huvudsakliga resultaten. För att sedan

landa i en diskussion där slutsatser dras och diskuteras utifrån resultat, syfte och

frågeställning. Avslutningsvis ges rekommendationer för framtida studier.

2. Teoretiskt ramverk
Teoridelen inleds med en presentation av de huvudresultat som noterats i tidigare forskning

av de kritiskt lagda forskarna. Därefter följer en genomgång av forskning som påvisat en

korrelation mellan andelen kvinnor inom det politiska spektrat och lägre korruption. Utöver

det ges en förklarande del om korruption i Sverige. Därefter förklaras syftet och den

frågeställning som styr arbetet läggs fram. Den teoretiska delen avslutas med att introducera

den kausala modell som används i studien likväl som det hypoteser som teorin givit.

2.1 Kritiker av länken mellan kön och korruption

Sung (2003) som är författaren bakom “Fairer sex or Fairer system” vars verk främst är en

kritik mot Dollar et al. (2001) studie förklarar att det tidigare samband som dragits, det vill

säga att en ökad nivå av kvinnlig politisk representation leder till lägre korruption, är för

enkelt och med högsta sannolikhet ett skensamband. Sung (2003) hävdar att jämställdhet

mellan könen likväl som ansvarsutkrävande är ett resultat av den liberala demokratin. Det är

alltså den liberala demokratins värdegrunder som bidrar till den höga graden av kvinnlig

politisk representation parallellt med lägre korruptionsnivåer. Det Sung (2003) betonar är att

det inte är det “Fairer sex”, utan det “Fairer system” som ger de lägre nivåerna av korruption.

På grund av att liberala demokratier har fri granskande media, domstolar och att politikers

eftersträvan av makt leder till en egen granskning av andra politiker. För att stärka sin hypotes

om det “Fairer system” som det egentliga sambandet, har Sung (2003) även kontrollerat för

variabler som förknippas med den liberala demokratin. Däribland ingår nivån av demokrati,

öppenhet för handel och politiska rättigheter. Detta har genomförts med data från en stor

mängd länder som tyder på att sambandet mellan kvinnors politiska representation och

mängden korruption är ett skensamband. Det skulle innebära, att i Sung (2003) mening, har

den kvinnliga representationen ingen påverkan på korruptionsnivån i ett land och i synnerhet

inte i liberala demokratier.
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Esarey och Schwindt-Bayer (2015) konstaterar att sambandet mellan andelen kvinnor i

politiken och lägre korruptionsnivåer endast är en effekt av ansvarsutkrävande som är djupt

associerat med demokratier och att sådana effekter inte syns i autokratier (Esarey och Chirillo

2013; Esarey och Schwindt-Bayer 2015). Med andra ord menar Esarey och Schwindt-Bayer

(2015) att kvinnors etiska sida och låga benägenhet att ta risker endast gäller där risken att bli

straffad och påkommen är hög. Men att ett sådant samband inte existerar där risken är lägre,

som exempelvis i autokratier. Således kan det tolkas som att det är ansvarsutkrävande som

leder till konsekvenser som stoppar kvinnor från att handla korrupta och inte nödvändigtvis

den etiska aspekten. Något som Sung (2003) troligen skulle instämma med. Det kan alltså

finnas skillnader mellan könen i hur de förhåller sig till riskerna med att vara involverade i

korruption skiljer sig mellan olika statsskick. Något som talar för att sambandet möjligen

endast går att finna i demokratiska stater.

Goetz (2007) argumenterar utifrån tidigare forskning i sin artikel för att kvinnor agerar

mindre korrupt initialt, eftersom kvinnorna inte ännu fått en naturlig roll inom det politiska

spektrat och likt Wängnerud (2012), framhäver att kvinnorna utesluts eller inte har möjlighet

att ingå i manliga nätverk. På grund av att kvinnorna utesluts ur dessa nätverk blir det svårt

för kvinnor som nykomlingar till det politiska spektrat att förstå hur de manliga nätverken

agerar korrupt. Dock nämner även Goetz (2007) att det är ett fenomen som kan komma att

ändras när kvinnor erhållit en mer naturlig och normaliserad roll inom politiken och får

ledande maktpositioner, speciellt med tanke på att korruption samt maktmissbruk främst sker

på ledande maktpositioner (Brottsförebygganderådet 2007). Gokcekus och Mukherjee (2004)

som till stor del instämmer med Goetz (2007) tankar förklarar att gruppdynamiken kan

förändras när fler kvinnor tar platser vid det politiska rodret. Likt Goetz (2007) teori om att

kvinnor bryter upp det redan existerande manliga nätverken med sin närvaro menar Gokcekus

och Mukherjee (2004) att det med tiden kan leda till att även kvinnor blir involverade i den

korrumperade miljön, något som Bjarnegård (2013) även påvisar i sin studie genom

statistiska analyser med data från hela världen. Denna teori tyder på att kvinnor möjligen har

en banbrytande väg gällande korruption till en början men att det långvariga effekterna av att

kvinnor är delaktiga och utvecklas inom det politiska spektrat kan ge grogrund för kvinnliga

korrupta nätverk att bildas. Utöver det framhåller Goetz (2007) att det inte är kvinnans natur,

som många andra forskare menar, att kvinnor inte ingår i korrupta handlingar till en början

utan möjligheten vilket även Bjarnegård (2013) anser.
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Alhassan-Alolo (2007) drar slutsatsen, utifrån en kvantitativ studie gjord i Ghana, att kvinnor

som presenteras med samma möjligheter som män att ingå i korrupta handlingar har samma

benägenhet att agera korrupt. Utöver det poängterar Alhassan-Alolo (2007) att kvinnor, likt

Goetz (2007) och Bjarnegård (2013), inte avstår från korruption på grund av att det ligger i

kvinnans natur utan istället att kvinnor har färre möjligheter att handla korrupt.

Alhassan-Alolo (2007) visar även på att det likt tidigare forskare finns en möjlighet att

kvinnor bildar egna korrupta nätverk. Således hävdar författaren att där samma möjligheter

att agera korrupt, finns det ingen signifikant skillnad mellan könen.

Sammanfattningsvis observeras det att forskning som talar emot länken mellan kön och

korruption är väl omdiskuterad. Ena delen av kritikerna riktar främst sina teorier mot

demokratins värdegrunder, som ansvarsutkrävandet. De menar att denna komponent endast

går att notera i demokratier och bidrar till att politiker, främst kvinnor, avstår från att agera

korrupt p.g.a. riskerna men att ett sådant samband ej existerar autokratier. Denna information

tillsammans med att kommuner inte granskas i samma utsträckning som det nationella

parlamentet kan möjligen förklara varför variationen i korruption är större på kommunal nivå

i Sverige (Dahlström och Sundell 2013; Regeringskansliet 2020). Ansvarsutkrävandet som

existerar i demokratier kanske därmed inte är lika påtaglig på kommunal nivå som på

nationell nivå vilket innebär att risken är lägre och det därför kan finnas incitament för

kvinnor att vara involverade i korruption. Den andra delen av kritikerna talar mer för hur

kvinnans brist på erfarenhet av det politiska spektrat begränsat dem från att agera korrupt

men att detta kan förändras när de erhållit en mer naturlig och normaliserad politisk roll. Det

finns alltså alternativa förklaringar till den låga nivån av korruption som existerar likväl som

att det tidigare mönster som noterats kring andelen kvinnor i politiken som orsaken till lägre

nivåer av korruption möjligen är ett skensamband.

2.2 Förespråkare av länken mellan kön och korruption

Dollar et al. (2001) samt Swamy et al. (2001) står för två publikationer som kommit att

uppmärksamma forskningsfältet mot sambandet mellan kön och korruption. Genom länder

jämförande statistiska analyser kunde båda forskningsgrupperna konstatera signifikant

samband mellan en högre andel kvinnor inom det nationella parlament och lägre nivåer av

korruption i landet. Tanken bakom sambandet växte fram genom ett kriminologiskt och

sociologiskt perspektiv efter att ett stort antal mikrostudier påvisat att kvinnor innehar ett

högre etiskt handlande som prioriterar kollektivet framför sina egna intressen (Dollar et al.
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2001; Swamy et al. 2001). Swamy et al. (2001) tar också upp att kvinnor generellt är mindre

benägna att ta emot gåvor och pengar som skulle vara en risk för korrupta ändamål. Något

som tyder på att kvinnor är mindre benägna till att agera korrupt där risken är hög eller rent

etiskt väljer att undvika korrupta handlingar. Swamy et al. (2001) lyfter även fram att en

större andel kvinnor inom parlamentet kommer bidra till att den lagstiftande makten i Sverige

(parlamentet/riksdagen), får lägre nivåer av korruption. Till följd av den ökade andelen

kvinnor kommer åtgärder mot korruption att få en högre politisk prioritet som kommer att

påverka andra politiska organ. Det går att konstatera att det finns rimliga skäl till varför

kvinnor påverkar korruptionsnivåerna negativt utifrån författarnas utgångspunkter.

Wängnerud (2012) ger en annan förklaringsmodell som bygger på ett rationalitetsperspektiv.

Denna modell baseras på studier gjorda i Mexiko på subnationell nivå där Wängnerud (2012)

framför argument för att det möjligen kan finnas ett samband kopplat till kön och korruption.

Wängnerud (2012) lyfter fram att män och kvinnor skiljer sig åt eftersom att de hamnar i

olika samhälleliga positioner som framhäver ett visst beteende. För att konkretisera denna

förklaring kan kvinnans erfarenhet som underordnad i samhället vara en anledning till att

kvinnor, ur ett rationellt perspektiv, avstår från att agera korrupt. Något som även stöttas av

Esarey och Chirillo (2013) som förklarar att kvinnor har större press att följa den norm som

existerar kring korruption som något stigmatiserat. Dock menar författarna att denna

påfrestning om att följa normen är starkast i demokratier där de även påvisat ett samband

mellan lägre korruptionsnivå och högre andel kvinnor inom politiken. Wängnerud (2012)

förklarar fortsättningsvis att då kvinnor som tilldelas maktpositioner inte har samma

möjlighet att bygga sin makt, likt männen, på gamla manliga nätverk. Istället söker sig till

sociala rörelser för att skaffa en maktbas. Något som även får stöd av Bauhr, Charron och

Wängnerud. (2019) som också menar på att kvinnor, likt Dollar et al. (2001) och Swamy et

al. (2001) är mindre benägna till att ta risker än män och har skäl att bryta upp manliga

korrupta nätverk. Anledningen bakom varför kvinnor får ett incitament till att bryta ner dessa

nätverk är p.g.a. dessa nätverk hindrar kvinnor inom politiken att nå ledande maktpositioner

via avancemang i sina karriärer. Det finns alltså goda skäl att förstå varför kvinnors närvaro

fungerar som en korruptionsbekämpande kraft likväl hur kopplingen får sin styrka även om

Esarey och Chirillo (2013) främst menar på att detta är ett samband som existerar i etablerade

demokratier.
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Bauhr och Charron (2020) vars studie bygger på data gällande korruption och nästan 36000

kommunala val i Frankrike mellan 2005 till 2016 och har via en regression diskontinuitet

design visat att kvinnliga ordföranden för kommunstyrelsen minskar risken för korruption.

Även om studien inte undersöker varför detta sker, ger författarna två teorier till varför detta

utfall kan noteras. Det första, likt Wängnerud (2012), är att kvinnor genom sina länge

underordnade positioner i samhället har starkare vilja att bekämpa korruption. Den andra

förklaringsmodellen är i linje med Goetz (2007) som menar på att kvinnor sänker

korruptionsnivåerna på grund av att de inte involveras i de manliga korrupta nätverken där

korruption förekommer. Dessa två teorier har presenterats tidigare men stärker faktumet att

det kan finnas ett samband mellan kvinnors politiska representation och lägre

korruptionsnivåer på kommunal nivå, även om Goetz (2007) hävdar att detta kan förändras i

framtiden när en jämn könsfördelning blivit mer normaliserad.

För att summera följande avsnitt kan det utifrån Dollar et al. (2001) och Swamy et al. (2001)

publikationer finnas en stark möjlighet att se ett samband mellan andel kvinnor och

korruptionsnivån. Forskningsgrupperna har genom flera statistiska analyser samt

mikrostudier motiverat att kvinnan socialiseras på ett visst sätt som förklarar varför kvinnor

förväntas sänka korruptionsnivåerna. Detta bottnar i, enligt författarna, kvinnans etiska sida

men även att kvinnor generellt är mindre benägna att ingå i handlingar med risk för korrupta

ändamål. En omständighet som även Bauhr och Charron (2020) stödjer genom att samma

samband noterats i en studie gjord på subnationell nivå i Frankrike. Men annan forskning

som främst Wängnerud (2012) tar upp menar också på att kvinnan under sitt liv socialiseras

in i en social position som påverkar kvinnan att agera rationellt och aktsamt i kontakt med

korruption. Något som även får med sig en styrka då kvinnan som ny politisk aktör har större

press på sig att inte förknippas med normen kring korruption som något stigmatiserat (Esarey

och Chirillo 2013). Dessa teorier visar på att det finns rimliga och goda skäl finns till varför

kvinnor kan sänka korruptionsniåverna genom att vara en del av det politiska spektrat.

2.3 Korruption i Sverige

Korruption är något som inte anses vara ett stort problem i Sverige (Brottsförebygganderådet

2007). Landet har historiskt länge haft väldigt låga nivåer av korruption och anses vara ett av

det minst korrupta länderna i världen (Andersson 2003). Därav har Sverige sällan varit

föremål för några större korruptionsstudier vilket bottnar i att forskning inom etablerade,

framförallt västerländska demokratier, inte varit det mest gynnsamma objekt att forska vidare
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på då sådana länder tenderar att ha låga nivåer av korruption (Andersson 1999; Esarey och

Chirillo 2013). Å andra sidan existerar ett stort mörkertal kring korruption i Sverige

(Brottsförebygganderådet 2013) och på 90-talet uppdagades en del skandaler sammanlänkade

till korruption, dessa främst på kommunal nivå (Erlingsson, Bergh och Sjölin 2008). I

anknytning till dessa skandaler växte frågan om korruption i etablerade demokratier sig

starkare (Andersson 1999). Detta innebär att även Sverige med låga nivåer av korruption och

hög andel kvinnor inom politiken har brister.

Dahlström och Sundell (2013) lyfter fram att det finns en variation gällande korruption i

Sverige. Huvudsakligen handlar denna variation om att korruption förekommer i större

utsträckning på kommunal nivå även om Sverige som helhet fortfarande har låga nivåer av

korruption jämfört med andra länder (ibid). Ett antagande som även får stöd utifrån de

variabler som tillhandahålls i följande uppsats utifrån QoG-institutets dataset (Dahlström,

Carl och Maria Tyrberg 2016). Där det finns en variation av korruption mellan de svenska

kommunerna tillsammans med att mängden kvinnor i kommunfullmäktige inom dessa

kommuner varierar från lägsta kommunen med en andel kvinnor på 22.58% till högsta

kommunen med 57.5%. Dock anses den lägsta nivån av andelen kvinnor i

kommunfullmäktige, ur ett internationellt perspektiv (Inter-Parliamentary Union 2021),

fortfarande vara relativt hög men bör fortfarande behandlas med noggrannhet eftersom det

fortfarander råder en viss variation.

Vidare menar Dahlström och Sundell (2013) att variationen av korruption i andra länder kan

bero på ekonomiska, institutionella och kulturella skillnader men att det i den svenska

kontexten främst beror på ledarskapskulturen inom kommunen. Däremot framgår det inte hur

ledarskapskulturen skapar variation. Men variationen kan troligtvis vara till följd av att

kommuner inte granskas i samma utsträckning som det svenska parlamentet

(Regeringskansliet 2020) och det därmed blir lättare att utveckla korrupta nätverk som

tjänstemän dras in i och whistleblowers inte vågar agera p.g.a. rädslan att förknippas med

korruption. Det finns alltså faktorer som visar att Sverige inte är befriat från de risker som

finns för politiker och tjänstemän att bli korrumperade via handlingar eller nätverk. Detta

fastän den procentuella andelen kvinnor inom politiken i Sverige är ett av det högsta i världen

(Karlsson och Gilljam 2014).
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Erlingsson och Linde (2011) förklarar att trots den låga nivån av korruption som präglat

Sveriges historia finns det korruptionsrisker. En av dessa risker menar författarna ligger i den

ökade bolagiseringen som svenska kommuner överfört sina offentliga verksamheter till.

Bolagiseringen skulle i författarnas mening leda till minskad transparens och därav ökad

möjlighet för dessa bolag att agera korrupt i kommunernas namn. Vidare argumenterar

Erlingsson och Linde (2011) för att det finns fler risker för korruption utöver lägre

transparens, däribland dåliga granskningar från institutioner likväl som ett tuffare klimat för

tjänstemän att agera whistleblowers. De färre granskningarna av kommunerna kan som

tidigare nämnt leda till incitament för både kvinnor och män att agera korrupt eftersom att

riskerna är lägre.

För att summera delen, korruption i Sverige, kan det kortfattat förklaras som hur den svenska

kontexten med den historiskt höga andel kvinnor inom det politiska spektrat tillsammans låga

nivåer av korruption fortfarande har risker för korruption. Detta speciellt på kommunal nivå

där granskningarna är färre och transparensen till viss del minskat i samband med

bolagiseringen av kommunala verksamheter. Men utöver det kan den tuffare miljön för

tjänstemän att agera whistleblowers påverka kvinnor från att agera vid misstankar om

korruption vilket kan stoppa minskandet av korruptionsnivån i dessa kommuner. Något som

eventuellt tyder på att variationen av andelen kvinnor i kommunfullmäktige möjligtvis är

kopplad till variationen i korruption mellan de svenska kommunerna.

2.4 Forskningsfråga

Tidigare forskare och studier har pekat åt olika håll gällande kvinnors politiska representation

och dess påverkan på korruption. Det råder oenighet kring ett fenomen som kan leda till att

ett av vår moderna tids största politiska problem, korruption, tyglas. Till följd av detta finns

det skäl att pröva om de teorier och den kausala modell som bland annat Dollar et al. (2001)

och Swamy et al. (2001) tagit fram har stöd i Sverige där jämställdheten länge varit hög och

korruptionsnivåerna låga relativt andra länder. Speciellt med tanke på att det existerar en

variation av andelen kvinnor i kommunfullmäktige och att det finns en variation av

korruptionsnivåerna mellan de svenska kommunerna. Av den anledningen skulle det vara

ytterst intressant om det resultat som studien genererar går i samma riktning som Dollar et al.

(2001), Swamy et al. (2001) samt Bauhr och Charron (2020) antaganden eller om Goetz

(2007), Bjarnegård (2013) och Sung (2003) istället får stöd för sina teorier. En sådan

prövning kan resultera i att det tidigare samband som påvisat av Dollar et al. (2001) och
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Swamy et al. (2001) får stöd eller att sambandet förändras med tiden när kvinnor får en

naturlig och normaliserad roll inom det politiska spektrat som Bjarnegård (2013) och Goetz

(2007) förklarar. Alternativt att Sung (2003) och den liberala demokratin får stöd.

Studiens huvudsakliga syfte blir därmed att pröva om det samband som bland annat Dollar et

al. (2001) och Swamy et al. (2001) tidigare påvisat får stöd i en fallstudie av Sverige i nutid.

Den huvudsakliga frågeställning som studien ämnar att besvara blir därmed: Påverkar graden

av kvinnlig politisk representation korruptionsnivån på kommunal nivå i Sverige?

2.5 Kausal modell och hypoteser

Utifrån tidigare studier som presenterats tillsammans med syftet för studien finns det olika

sätt att förhålla sig i frågan om korruption och kvinnlig politiska representation.

Huvudsakligen kan den kausala modellen utifrån tidigare studier sammanfattas, på kommunal

nivå, som ett linjärt negativt samband med korruption vilket innebär att andelen kvinnor

kommunfullmäktige korrelerar negativt med nivån av korruption. Anledningen till varför den

kausala modellen inte porträtteras på ett annat sätt är främst för att undersöka de samband

som Dollar et al. (2001) och Swamy et al. (2001) påvisat. Utöver det kommer

kontrollvariabler att användas för att undvika att effekten som noteras inte är till följd av

bakomliggande orsaker. Modellen som kommer användas för att ompröva sambandet på

kommunal nivå ser ut som följande:

Utifrån genomgången av teorin finns det rimliga utgångspunkter att dra. Dessa

utgångspunkter håller en kritisk ton både för och emot de splittrade lägren inom

forskningsfältet och ligger till grund för vilka resultat som kan förväntas av arbetet.

Tidigare forskning har visat på olika resultat kring länken mellan kön och korruption. Det

framgår tydligt att det finns kritiker och förespråkare av sambandet. Vissa forskare pekar på
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att det finns en korrelation medan andra forskare hänvisar till bakomliggande orsaker som en

alternativ förklaring. Sverige med sin historiska bakgrund med låga nivåer av korruption och

hög andel kvinnor inom politiken skulle i både Dollar et al. (2001) och Swamy et al. (2001)

mening vara ett praktexempel på deras teorier. Men detta fenomen skulle även Sung (2003)

förklarat är en effekt av den liberala demokratin. Eftersom Sverige är starkt förknippat med

den liberala demokratins värdegrunder. Skulle det därmed utifrån forskarnas olika

resonemang och studier dras en slutsats utan att genomföra följande undersökning skulle det

innebära att båda delar av forskningsfältet har “rätt”, beroende på vad den enskilde individen

finner mest rimligt. Ett fenomen som visar på vikten av att studera och testa hur

samvariationen mellan andelen kvinnor i det politiska spektrat och korruptionsnivåerna

verkligen ser ut, igen. För annars kan både förespråkare och kritiker av sambandet använda

Sverige som en förklaringsmodell för samtliga teorier.

I Sverige där jämställdhet inom det politiska spektrat både i nutid och historiskt länge varit

högt jämfört med andra länder. Därav kan det diskuteras hur landet skall vara användbart för

att pröva om Dollar et al. (2001) och Swamy et al. (2001) samband stämmer. Detta landar

främst i att det finns en variation mellan korruptionen i svenska kommuner likväl som att

andelen kvinnliga politiker i dessa kommuner varierar. Sverige bör därför oberoende av det

faktum att landet är ett förebildsland gällande jämställdhet och korruption fortfarande

behandlas ytterst försiktigt. Detta specifikt på grund av att Sverige inte är fria från

korruptionsrisker, dessa främst på kommunal nivå (Erlingsson och Linde 2011; Dahlström

och Sundell 2013). Något som både förespråkare och kritiker av sambandet bör anse vara

avvikande eftersom att det i Dollar et al. (2001) mening finns en hög andelen kvinnor inom

politiken på kommunal nivå i Sverige likväl som att den liberala demokratin i Sung (2003)

anda är stark i Sverige. Men samtidigt får det ej försummas att Sverige relativt sett jämfört

med andra länder fortfarande har låga nivåer av korruption.

Jag ser möjligheten i att finna belägg för de teorier som Goetz (2007) och Bjarnegård (2013)

introducerat genom att undersöka svenska kommuner och andel kvinnor i samtliga

kommunfullmäktige tillsammans med nivån av korruption. Rent generellt bör kvinnor i

Sverige delgivits en mer naturlig och normaliserad roll inom det politiska spektrat, likt vad

Goetz (2007) och Bjarnegård (2013) argumenterar för. Det kan alltså innebär att vi förväntas

se minimala skillnader mellan könen eftersom att den korruptionsbekämpande kraft som

kvinnor tidigare haft, som att bryta upp manliga korrupta nätverk, nu försvunnit. Något som
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det mörkertal som noterats och den troliga förklaringen som Goetz (2007) och Bjarnegård

(2013) framför angående att kvinnor utvecklar sina egna korrupta nätverk kan ha en

sammankoppling till. Min tolkning av följande litteratur är att det bör finnas en brytpunkt där

andelen kvinnliga politiker inte längre har någon inverkan på korruptionsnivåerna. Detta har,

utifrån den litteratur jag bekantat mig med, inte testats tidigare. Därav misstänker jag att detta

samband möjligen endast går att se i de kommuner där andelen kvinnliga politiker är ganska

hög och det således finns en jämn könsfördelning. Därför kommer de kommuner med en

relativt jämn fördelning mellan kvinnor och män i kommunfullmäktige att undersökas

gällande denna hypotes. Detta eftersom att det kan finnas belägg för kvinnliga politiker att

känna sig bekväma och få fler möjligheter att agera korrupt där det finns fler kvinnor att bilda

nätverk med. Något som troligtvis inte är lika påtagligt vid en ojämn könsfördelning. Därav

bör en brytpunkt vara noterbar där en jämn könsfördelning existerar. Hur en jämn

könsfördelning definieras och vid vilken procentuell nivå introduceras längre ner i arbetet.

Det leder oss in på den första hypotesen med utgångspunkterna i åtanke:

Hypotes 1 (H1): Över en viss brytpunkt när kvinnor erhållit en mer jämställd och

normaliserad politisk position försvinner ett eventuellt samband mellan andelen kvinnor i

politiken och korruptionsnivån.

Fortsättningsvis för att pröva hur sambandet som främst Dollar et al. (2001) och Swamy et al.

(2001) förespråkar, kommer även den kausala modellen som presenterats att prövas. Detta

görs genom att undersöka hur det linjära negativa samband mellan andelen kvinnor i

kommunfullmäktige och korruptionsnivån ter sig på kommunal nivå i Sverige. Då bör det

framgå om korruptionsnivåerna sjunker i takt med att andelen kvinnor inom politiken ökar,

som Bauhr och Charron (2020) påvisat i franska kommuner. Detta kan förhoppningsvis vara

svaret på den variation i korruption som noterats mellan kommunerna. Möjligen kan det

teoretiskt vara ledarskapskulturen i manligt dominerade kommuner avskräcker kvinnor i

dessa kommuner från att agera whistleblowers (Erlingsson och Linde 2011) jämfört med

kommuner med större andel kvinnor i kommunfullmäktige. Detta med tanke på den press

som placeras på kvinnor som en perfekt etisk varelse som aldrig kan förknippas med den

stigmatiserade normen kring korruption (Esarey och Chirillo 2013). Något som kanske inte är

lika starkt förekommande där kvinnor har byggt upp sina egna nätverk och kan agera

rationellt (Wängnerud 2012). Ett fenomen jag misstänker är betydligt lättare att utveckla där

könsfördelningen är mer jämn och manliga politiker inte utgör en stor majoritet av
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positionerna inom kommunfullmäktige. Därav kan det finnas ett negativt linjärt samband

precis som tidigare forskare (som t.ex Dollar et al. 2001 och Swamy et al. 2001) framfört.

Den andra hypotesen blir med föregående utgångspunkter och den kausala modellen följande:

Hypotes 2 (H2): En högre andel kvinnliga politiker leder till lägre nivåer av korruption.

Sammanfattningsvis förväntas studien finna något samvariation med antingen H1 eller H2

när teorin prövas i den svenska kontexten. Ett resultat som kan innebära att framtida länder

som strävar efter att nå Sveriges nivåer av jämställdhet inom politiken troligtvis kommer se

liknande effekter på korruptionen i landet. Detta gäller speciellt i nuläget de stater med

homogen struktur och liknande bakgrund såsom andra nordiska länder.

3. Utformning och metod
Utformandet och upplägget av metoden presenteras nedanför. Först förklaras Sverige som val

av fall. Sedan förklaras studiens design tillsammans med den data som används. Därefter

operationaliseras beroende variabler, den oberoende variabeln samt relevanta

kontrollvariabler. Avslutningsvis görs en kort summering av samtliga variabler.

3.1 Design och data

För att testa H1 och H2 kommer Sverige att undersökas. Varför Sverige är att föredra som

analysobjekt handlar främst om att forskningsfältet sällan studerat svenska kommuner

gällande koppling mellan andelen kvinnor och korruption. Ett intressant fenomen då det finns

en variation av mängden kvinnor i kommunfullmäktige och nivån av korruption i svenska

kommuner (Dahlström, Carl och Maria Tyrberg 2016). En omständighet som väcker frågor

kring hur dessa mönster ter sig i koppling till Dollar et al. (2001) och Swamy et al. (2001)

samband. Följande studie innebär därför ett tufft test för teorin eftersom att Sverige länge haft

hög andel kvinnor inom det politiska spektrat likväl som låga nivåer av korruption.

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns och Wängnerud (2017) framför även att ett svårare fall

utsätter teorin för en mer krävande prövning vilket möjliggör det för teorin att få stöd i andra

kontexter där testet inte är lika tufft. Däremot tar Esaiasson et al. (2017) upp att det kan vara

svårt att dra några slutsatser alls om resultatet inte klarar prövningen. Men med

förhoppningen att Sverige klarar prövningen kan resultaten leda till att en generalisering blir

möjlig för länder med samma homogena struktur som Sverige. Eventuellt att länder som
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eftersträvar samma nivåer av jämställdhet inom politiken kan förvänta sig liknande effekter i

framtiden.

Följande studie2 kommer använda sig av statistisk analys för att genomföra undersökningen

av de svenska kommunerna. Skälet till varför statistisk analys är att föredra är p.g.a. att

tidigare studier som undersökt samma samband använt en likadan metod (se t.ex Dollar et al.

2001; Sung 2003; Swamy et al. 2001). Men utöver det faktum att tidigare studier använt

samma metod, är statistiska analyser användbara där en stor mängd data är tänkt att

sammanställas och analyseras (Esaiasson et al. 2017, 358). Analysenheterna som präglar

studien är alla 290 svenska kommuner. Där fokus ligger på andelen kvinnor i

kommunfullmäktige och korruptionsnivån. Detta sker som tidigare nämnt genom en statistisk

regressionsanalys där sambandet3 och teorin om att kvinnors representation bidrar till en lägre

nivå av korruption på kommunal nivå prövas.

Valet av statistisk regressionsanalys4 grundar sig även i att det går att undersöka samhälleliga

företeelser och notera styrkan och sambandet riktning (Esaiasson et al. 2017, 377). Dessutom

gör regressionsanalysen det möjligt att kontrollera i denna studie för andra förklaring som

kan stärka det huvudsakliga sambandet, visa att sambandet är undertryckt eller påvisa att

sambandet är ett skensamband (Teorell och Svensson 2007, 203-206). Fortsättningsvis

kommer relevanta kontrollvariabler undersökas utöver den oberoende och de beroende

variabler som föreligger studien. Detta i syfte att eventuellt stärka den påvisade kausaliteten

eller korrelation som genereras av analysen (ibid). Huvudsakligen kommer detta att ske

genom en multipel regressionsanalys som innehar adekvata kontrollvariabler kopplade till

samtliga beroende variabler och där möjligheten ges den oberoende variabeln (ibid).

4 En alternativ metod till statistisk analys skulle vara samtalsintervjuer i form av informantintervjuer. Men
följande valmöjlighet avfärdades p.g.a. risken för att intervjuerna skulle leda till svar utan sanningsenlig karaktär
(Esaiasson et al. 2017). Detta speciellt med tanke på att korruption inte är social accepterat i Sverige och därmed
inte skulle vara något att stoltsera med eller gladeligen talas om vid i intervjuer (Raymond, Chowdhury och
Heller 2008), specifikt inte för kvinnor eftersom de har en större press på sig att undvika att förknippas med
korruption (Esarey och Chirillo 2013).

3 Det som undersöks i denna studie är samvariation/korrelation mellan andelen kvinnor i kommunfullmäktige
och korruption, men termen “samband” används eftersom att det underlättar för läsaren samt att uppsatsen
hypoteser är grundade i teoretiska antaganden i tidigare forskning som beskriver följande som ett samband.

2 Denna studie bygger på ett förarbete skrivet tidigare av författaren för denna uppsats. Därav kan följande
upplägg av design och data vara lik det tidigare arbetet, dock finns det arbetet med i källförteckningen under
Ekmekci, G. 2021.
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Datan5 som används för den statistiska analysen är hämtad från QoG-institutets dataset

(Dahlström, Carl och Maria Tyrberg 2016). Datan kommer från Statskontoret, SCB samt

KOLFU och innefattar information från alla 290 kommuner i Sverige om korruption och den

procentuella andelen kvinnor i kommunfullmäktige mellan tidsrummet 2006-2014 och är

därmed fördelaktig för studien (ibid). Dock kan data till andra variablers tillgänglighet över

tid variera vilket kan vara problematiskt eftersom att det kan innebära att fastän vissa

variabler har data för flera olika årsperioder kanske de endast har överlappande data för ett

enskilt år vilket innebär ett bortfall av de observationer som ej besvarats under samma år.

Även en viss problematik kring måtten på korruption som presenteras senare kan möjligtvis

vara bristfälliga eftersom att det är svårt att mäta korruption som en enskild variabel. Men det

är en vanligt förekommande brist i studier om korruption (Raymond et al. 2008) men

korruptionsindex kan vara praktiska för att ge en större bredd i omfånget av korruption

(Dahlström och Sundell 2013). Utöver det sträcker sig datasetet endast till 2015 vilket

innebär att resultaten som ges kanske inte är lika applicerbara på dagens situation. Men det

bör troligen inte vara alltför markanta skillnader då skillnaden inte är alltför stor men en viss

problematik kan existera eftersom att samhället ständigt är i en utvecklande process.

3.2 Beroende variabel

Korruption som begrepp är svårt att definiera som ett enskilt fenomen. Utöver att korruption

är svårdefinierat kan det även vara svårt att uppskatta nivån av korruption eftersom det inte

framgår i någon statistik (Dahlström och Sundell 2013). Då inrapporterade fall av korruption

endast utgör en liten del av den egentliga mängden korruption (Brottsförebygganderådet

2013). Däremot går det att uppskatta nivåerna av korruption inom olika institutioner, länder

eller organisationer. Detta kan ske genom att ställa frågor (via enkäter) till exempelvis

politiker gällande deras subjektiva uppfattning av korruption på arbetsplatsen. Det är alltså

den enskilde människans erfarenhet av korruption som noteras och sedan skapar en förväntad

nivå av korruption. Datasetet från QoG-institutets (Dahlström, Carl och Maria Tyrberg 2016)

innehåller flera varianter av frågor gällande den upplevda korruption vilket möjliggör att

undersöka flera beroende variabler. Detta tillsammans med en multipel regressionsanalys

tillgängliggör det att utföra robusthetstester för att stärka eventuell kausalitet eller korrelation

(Teorell och Svensson 2007, 203-206). Ändock bör dessa variabler behandlas med

försiktighet och källkritik eftersom att erfarenhetsbaserade mått kan vara i riskzonen för

5 Denna del av studien bygger på ett förarbete skrivet tidigare av författaren för denna uppsats (se Ekmekci
2021).
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icke-sanningsenliga svar. Detta eftersom att den tillfrågade personen i fråga kan ha mottagit

en muta eller handlat korrupt vilket är olagligt (Treisman 2007). Men denna risk existerar i

alla korruptionsstudier, men kan troligtvis vara mindre påtaglig där möjligheten till

anonymitet finns. Risken för att icke-sanningsenliga svar skall ge en allt för felaktig bild

minskar även där en hög svarsfrekvensen och antal observation föreligger.

Den huvudsakliga beroende variabeln (H)6, “nivå av korruption”, som används i studien

operationaliseras till “Hur ofta tror du att andra politiker och tjänstemän i din kommun (alt

landsting) faktiskt mottagit den förmån de blivit erbjudna?”. Variabeln innehåller en skalnivå

från 1 (Aldrig), 3 (Väldigt sällan) och 5 (Väldigt ofta) där 289 av Sveriges 290 kommuner

ingår. Svarsalternativens numeriska värde har generaliserats till ett gemensamt genomsnittligt

värde för den upplevda korruptionen i den enskilda kommunen. Samtliga politiker utgör

därmed ett gemensamt värde för den uppleva korruptionen för den inhemska kommunen. Där

de genomsnittliga värdena varierar mellan lägsta nivån 1 till högsta nivån 3.16. Dock har

endast 1 kommun fått genomsnittet 3.16 medan 15 stycken kommuner fått genomsnittet 1.

Därmed går det att notera hur nivåerna av korruption skiljer sig mellan olika kommuner.

Utöver den huvudsakliga beroende variabeln finns det även två andra beroende variabler.

Ändamålet med dessa två variabler är att utsätta teorin för ytterligare tester likväl som att

förstärka eventuella resultat som studien ger med hjälp av robusthetstester. Den första

variabeln är ett index som i datamängden konstruerats som ett mutindex för korruption

bestående av två frågor. Skalnivån på frågorna varierar från 1 (Inte alls) till 7 (Till en väldigt

stor del) och 290 kommuner har deltagit över en 4 årsperiod. Det innebär alltså att varje år

under en period på 4 år har alla svenska kommuner besvarat samma frågor. Den första frågan

lyder som följande,“En företagare har erbjudit en gåva eller tjänst till en offentligt anställd

tjänsteman i samband med en upphandling” och den andra frågan som “En offentliganställd

har tagit betalt för att utföra en tjänst som egentligen inte ingår i hans/hennes

arbetsuppgifter”. Sedan har dessa slagits tillsammans som ett gemensamt index för

korruption. Detta index har Dahlström och Sundell (2013) framställt.

Den andra beroende variabeln (S) operationaliseras som “Hur ofta blir du i egenskap av

förtroendevald eller i tjänsten, erbjuden pengar eller annan förmån, för att du ska fatta ett

6 Denna del av studien bygger på ett förarbete skrivet tidigare av författaren för denna uppsats (se Ekmekci
2021).
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beslut som gynnar den/de som erbjudit ersättningen?”. Skalnivån sträcker sig från 1 (Aldrig),

3 (Väldigt sällan) och 5 (Väldigt ofta) där samtliga 290 kommuner i Sverige ingår.

Anledningen bakom varför denna variabel väljs framför andra alternativ landar främst i det

faktum att korruption inte endast är att utföra en korrupt handling utan även att någon

erbjuder möjligheten att agera korrupt (Andersson 2003). Fortsättningsvis kan det möjligen

vara mindre påfrestande att tala om korruption när den omoraliska handlingen främst hamnar

på personen som erbjuder möjligheten. Men återigen är den stigmatiserade normen om

korruption något som kan förhindra att sanningen förmedlas (Esarey och Chirillo 2013). Men

eftersom enkätundersökningen tillåtit anonymitet tillsammans med ett högt antal

svarsfrekvenser bör problematiken inte vara avsevärd. Det blir därmed intressant att se hur

resultatet håller sig när robusthetstesterna med följande beroende variabler implementeras.

Möjligen kan detta bidra till att förklara det mörkertal som existerar kring korruption i

Sverige (Brottsförebygganderådet 2013).

3.3 Oberoende variabel

Den huvudsakliga oberoende variabeln utgörs av andelen kvinnor i kommunfullmäktige i

procent.7 Variabeln operationaliseras utifrån datasetet som “Andelen kvinnor i

kommunfullmäktige” och innehåller information från varje år av mandatperioden 2006/2010

och 2010/2014 där samtliga 290 kommuner ingår. Den procentuella skillnaden mellan de

lägsta kommunerna med andelen kvinnor inom kommunfullmäktige till de högsta

kommunerna varierar från 22.58% till 57.5%. Med H1 i åtanke behöver en avgränsning kring

vad som är en jämn fördelning att göras. Tanken är, utifrån den statistik som är tillgänglig, att

kommuner som har en fördelning mellan 42.5-57.5% klassas som jämnt fördelad medan

resterande mängd 22.58-42.4% räknas som ojämnt fördelad detta eftersom medelvärdet för

variabeln är 42.56%. Därför har en omkodning av denna variabel gjorts som en dummy

variabel där kommuner med en fördelning av 42.5% kvinnor och uppåt antar värdet 1 och

42.4% och neråt antar värdet 0. För H2 kommer inga ändringar att göras eftersom tanken är

att påvisa ett linjärt samband.

Vidare kan validiteten av operationaliseringen kritisera eftersom det endast tar hänsyn till

kvinnor inom kommunfullmäktige och inte resterande andel kvinnor som jobbar för

kommunen. Anledningen till varför kommunfullmäktige hamnar i fokus är p.g.a. att det går

7 Denna del av studien bygger på ett förarbete skrivet tidigare av författaren för denna uppsats (se Ekmekci
2021).
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att försäkra sig om att datan innehåller personer med en ledande maktposition. Detta eftersom

att det främst är på ledande maktroller som maktmissbruk och korruption förekommer

(Brottsförebygganderådet 2007; Goetz 2007). Däremot skulle det varit intressant att ha

ytterligare data för den oberoende variabeln som exempelvis andelen kvinnor i

kommunstyrelsen, kvinnor som ordförande i olika kommunala organisationer och/eller som

kommunstyrelsens ordförande. Dessvärre fanns denna data inte tillgänglig i datasetet.

3.4 Kontrollvariabler

Nedanför följer kontrollvariabler som argumenteras för vara nödvändiga att kontrollera

gällande den kvinnliga politiska representationen och dess påverkan på korruption. Vanligtvis

bör kontrollvariabler vara sammankopplade till både den beroende och oberoende variabeln,

men i detta fall går det inte att sammankoppla alla kontrollvariabler till andel kvinnor i

kommunfullmäktige. Därför läggs extra starkt fokus på länken till beroende variablerna.

Studier har påvisat att högre utbildning påverkar korruptionsnivåerna negativt (Bergh et al.

2013), med andra ord att korruptionsnivåerna sjunker. Något som även stöttas av Goel och

Nelson (2011). I deras studie undersöks USA där de noterar att stater med högre

utbildningsnivå har lägre nivåer av korruption. Detta menar författarna handlar om att en

högutbildad befolkning är mer delaktig i att straffa korrupta handlingar utförda av tjänstemän

och politiker då de är mer medvetna om vad som försiggår. Ett resonemang även Bergh et al.

(2013) instämmer med. Därför har utbildning som ser till den procentuella andelen

högutbildade (minst 3 år av universitetsstudier) hos den svenska populationen lagts till bland

kontrollvariablerna. Tankegången bakom varför nivån av utbildning är värt att kontrollera är

p.g.a. att det finns en stor variation mellan kommunerna tillsammans med goda grunder för

att utbildning skall ha effekter på korruptionsnivån. Men även för att tidigare forskning av

Dollar et al. (2001) och Swamy et al. (2001) har kontrollerat för utbildning när de undersökt

samma samband.

Erlingsson och Linde (2011) tog upp att bolagiseringen av offentlig kommunal verksamhet

till privata företag är en korruptionsrisk. Detta skall i författarnas mening vara p.g.a. att lägre

transparens ger en sämre insyn i bolagen vilket gör det lättare för korruption att förekomma

obemärkt. Därför kommer även denna variabel kontrolleras för där kommuner antingen har

privata bolag eller inte. I takt med detta kan det även finns skäl att kontrollera för ekonomin

inom kommunen. Treisman (2007) tar upp att den upplevda korruptionen är lägre i
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demokratier med god ekonomisk utveckling och välstånd. Detta skall enligt Treisman (2007)

vara eftersom ekonomisk utveckling bidrar till högre utbildning bland populationen, ökade

löner samt att granskande av institutioner ökar. Det blir alltså en bieffekt av den ekonomiska

utvecklingen. Glaeser och Saks (2006) nämner även att i samband med högre löner växer sig

även det politisk engagemang sig starkare. Författarna menar att de ökade politiska

engagemanget bidrar till lägre nivåer av korruption, därav har även valdeltagande i

kommunalval lagts till bland de kontrollvariabler som är intressanta.

3.5 Summering av variabler

I denna del av uppsatsen summeras variablerna för att ge en tydligare bild av vilka variabler

som kommer att användas samt kontrolleras för, tabellen för variablerna återfinns i

Appendixen under Appendix 1. Dessa variabler har undersökts för eventuella outliers eller

felkodningar i syfte att undvika att inkorrekta estimeringar görs och därmed felaktiga resultat

ges. Variabeln andelen kvinnor i kommunfullmäktige har getts två varianter. Den första

varianten är tänkt att undersöka H1 och den andra varianten för att undersöka H2. Därav har

det i linje med H1 konstruerats en dummy variabel av andelen kvinnor i kommunfullmäktige

för att representera en jämn fördelning. Där andelen kvinnor i kommunfullmäktige som lägst

är 42.5%. Kommuner med en lägre andel kvinnor än 42.5% kommer ej att undersökas

rörande denna hypotes. För att analysera H2 kommer den ursprungliga oberoende variabeln,

utan några förändringar, att användas för att undersöka det linjära sambandet som förväntas

av H1.

4. Resultat
I denna del av uppsatsen presenteras de resultat som studien genererat från den statistiska

analysen med fokus på hypoteserna H1 och H2. Först sker en regressionsanalys med den

huvudsakliga beroende variabeln och dummy variabeln för den oberoende variabeln på H1

med samtliga kontrollvariabler. Därefter sker en regressionsanalys på H2 med den

huvudsakliga beroende variabeln tillsammans med den oförändrade oberoende variabeln och

alla studiens kontrollvariabler. Följt av robusthetstester på H1 med de två sekundära beroende

variablerna. För att sedan utsätta H2 för robusthetstester med de två andra beroende

variablerna för att undersöka tillförlitligheten i det första resultatet för H2.

4.1 Regressionsanalys H1
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Den första regressionsanalysen är tänkt att undersöka H1, det vill säga att över en viss

brytpunkt när kvinnor erhållit en mer jämställd och normaliserad politisk position försvinner

ett eventuellt samband mellan andelen kvinnor i politiken och korruptionsnivån.

Resonemanget bakom H1 grundar sig främst i Goetz (2007) och Bjarnegård (2013) teoretiska

framläggning. Generellt menar författarna att det är möjligt att kvinnor i Sverige anammat en

mer naturlig och normaliserad roll inom det politiska spektrat p.g.a. det historiskt långvariga

närvaron av kvinnor i politiken. Det skulle i linje med Goetz (2007) och Bjarnegård (2013)

innebär att vi förväntas se en minimal skillnad mellan könen i deras effekter på korruption.

Detta eftersom att det tidigare samband mellan kvinnan och lägre nivåer av korruption bör

försvinna när en naturlig politisk position för kvinnor är uppnådd. Därav, som tidigare nämnt,

har en dummy variabeln för andelen kvinnor i kommunfullmäktige använts i följande analys

under namnet “Jämn könsfördelning”. Nedanför presenteras regressionsanalysen för H1.

Tabell 1: Regressionstabell med den huvudsakliga beroende variabeln för korruption (H1)

Kommentar: t-statistik inom parentes

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001

Modell 1 utgörs av den omkonstruerade oberoende variabeln, jämn fördelning av andelen

kvinnor i kommunfullmäktige och beroende variabeln, korruptionsnivån i svenska

kommuner. Resultatet i tabell 1 visar att sambandet mellan andelen kvinnor i

kommunfullmäktige med jämn könsfördelning och korruptionsnivån i kommunerna inte är
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statistisk signifikant. Detta gäller även efter kontroll för samtliga variabler. Däremot kan det

noteras att vid jämn könsfördelning ökar korruptionsnivån från 0.0330 till 0.0445 efter

kontroll för alla modeller 1-6 vilket innebär att korruptionsnivåerna ökar i jämnt

könsfördelade kommuner. Samtidigt får det inte försummas att p-värdet överstiger 0.05

gränsen vilket tyder på att dessa resultat förmodligen beror på slump i urvalet. Därav är

risken alldeles för markant för att kunna dra några slutsatser alls. Emellertid är det intressant

att en jämn könsfördelning med minst 42.5% kvinnor i kommunfullmäktige eller mer inte

tyder på statistisk signifikant och ett negativt samband som tidigare forskare som Dollar et al.

(2001) och Swamy et al. (2001) förespråkar bör vara normen.

Vidare i regressionsanalysen för H1 kan det observeras att av samtliga kontrollvariabler

uppnår endast utbildning och valdeltagande statistisk signifikans. Det visar att både

utbildning och valdeltagande ökar korruptionsnivåerna. Ett resultat som går emot den tidigare

teoretiska motivering som framförts i arbetet där utbildning och ökat politiskt engagemang (i

detta fall valdeltagande) bidrar till lägre nivåer av korruption. Däremot är det intressant att i

modell 2 sjunker korruptionsnivån till 0.0249 från modell 1 där korruptionsnivån är 0.0330.

Det tyder möjligen på att en högutbildad population i jämnt fördelade kommuner bidrar till

lägre korruption jämfört med modell 1, även om sambandet förblir positivt. Dock är modell

1, 2 och 5 i avsaknad av signifikans när den jämna könsfördelningen inkluderas i modellen.

Ett fenomen som försvårar slutsatstagandet gällande om hur den jämna könsfördelning av

andelen kvinnor i kommunfullmäktige påverkar korruption.

För att summera resultatet tyder det på att i kommuner där en jämn könsfördelning finns

gällande andelen kvinnor i kommunfullmäktige och korruptionsnivån kan en positiv

korrelation ses. Dock i avsaknad av signifikans. Förklaringsgraden, , är dessutom väldigt𝑅2

liten för samtliga modellerna men högst i modell 6 där förklaringsgraden uppnår 0.068 vilket

innebär att jämn könsfördelning endast förklarar 6.8% av variationen i beroende variabeln för

korruption. hade varit högre om mer av variationen förklaras till följd av den oberoende𝑅2

variabeln. Därmed utifrån modell 6 visar det på att andelen kvinnor i kommunfullmäktige

med jämn könsfördelning inte har en signifikant effekt på korruptionsnivåerna. Det kan alltså

tyda på att det finns stöd för H1 eller skäl för H1 att vara en giltig och verklig hypotes i linje

med Goetz (2007) och Bjarnegård (2013) uppfattning. Detta eftersom att regressionsanalysen

resulterade i ett nollsamband mellan andelen kvinnor i kommunfullmäktige och
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korruptionsnivån. Detta precis som H1 där det framgår att det inte existerar några

könsskillnader mellan könen kring deras effekt på korruption.

4.2 Regressionsanalys H2

Den andra regressionsanalysen behandlar H2, det vill säga att en högre andel kvinnliga

politiker leder till lägre nivåer av korruption. Tankegången bakom H2 landar främst i det

samband som Dollar et al. (2001) och Swamy et al. (2001) förespråkar. Författarna påvisar

utifrån sina verk att det finns ett negativt linjärt samband mellan andelen kvinnor inom

politiken och korruptionsnivån. För att undersöka det linjära sambandet används därför

samtliga kommuner som finns tillgängliga för att granska sambandet. Därav kommer i

följande regressionsanalys den oförändrade varianten av variabeln, andelen kvinnor i

kommunfullmäktige, användas. Detta för att granska om det linjära negativa samband mellan

andelen kvinnor inom det politiska spektrat och korruption nivån även existerar i Sverige som

teorin indikerar. Nedanför presenteras resultaten från regressionsanalysen gällande H2.

Tabell 2: Regressionstabell med den huvudsakliga beroende variabeln för korruption (H2)

Kommentar: t-statistik inom parentes

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001

Tabell 2 visar det oförändrade oberoende variabeln, andelen kvinnor i kommunfullmäktige

och beroende variabeln, korruptionsnivån i svenska kommuner. Resultatet för H2 visar att
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sambandet mellan andelen kvinnor i kommunfullmäktige och det linjära sambandet till

korruption inte är statistisk signifikant i de svenska kommunerna. Detta gäller även efter

kontroll för samtliga variabler. Däremot kan det noteras en liten förändring i korruptionsnivån

från 0.00142 till 0.00185 efter kontroll för alla modeller 1-6 vilket innebär att

korruptionsnivån ökar i linje med att andelen kvinnor i kommunfullmäktige ökar. Det är alltså

ett positivt linjärt samband mellan andelen kvinnor i kommunfullmäktige och

korruptionsnivån i svenska kommuner. Men det bör dock inte dras några förhastade slutsatser

då samtliga modeller har avsaknad av signifikans och resultatet förmodligen beror på slump i

urvalet. Det är därmed en alldeles för stor risk att dra några riktig slutsatser då inget kan

stärkas via dessa resultat som genererats av studien. Å andra sidan är det intressant att det

utifrån resultatet inte går att fastställa ett negativt linjärt samband mellan andelen kvinnor i

kommunfullmäktige och korruption som Dollar et al. (2001) och Swamy et al. (2001) påvisar

i sina studier.

Fortsättningsvis i går det i tabell 2 att notera att det för H2 endast är två av samtliga

kontrollvariabler som uppnår signifikans. Dessa variabler är utbildning och valdeltagande

som visar att korruption ökar i dessa kommuner där utbildningen är hög och valdeltagandet är

högt. Detta, precis som i regressionsanalysen för H1, talar emot den teoretiska motivering

som dessa variabler fått tidigare i arbetet där båda variablerna skall ge en negativ effekt på

korruption. Men både utbildning och valdeltagande förlorar sin signifikans när andelen

kvinnor i kommunfullmäktige inkluderas i respektive modeller.

Sammanfattningsvis tyder resultatet på att korruption är högre i kommuner där en större

andel kvinnor inom kommunfullmäktige finns. Emellertid i avsaknad av signifikans.

Förklaringsgraden, , är inte speciellt hög för någon av modellerna men är högst i modell 6𝑅2

där förklaringsgraden är 0.066 vilket tyder på att det linjära sambandet av andelen kvinnor i

kommunfullmäktige förklarar 6.6% av variationen i beroende variabeln för korruption.

Utifrån modell 6 visar det på att andelen kvinnor i kommunfullmäktige inte har en signifikant

effekt på korruptionsnivåerna varken positiv eller negativt. Detta ger inte stöd åt H2 men ger

heller inte klara tecken på att det inte skulle finnas ett linjärt negativt samband som tidigare

forskare påvisat. En omständighet som försvårar eventuella slutsatser som kan dras till följd

av resultatet för H2.
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4.3 Robusthetstester H1

I följande avsnitt kommer resultaten från regressionsanalysen på H1 att utsättas för

robusthetstester. Detta sker genom en kort sammanfattning av robusthetstesterna på samtliga

variabler för H1. I det första robusthetstestet kommer korruptionsindexet användas som

beroende variabel tillsammans med den omkonstruerade oberoende variabeln för andelen

kvinnor i kommunfullmäktige. Därefter följer det andra robusthetstestet för H1 med samma

omkonstruerade oberoende variabel men med korruption (S) som beroende variabel.

Tabellerna för samtliga robusthetstester för H1 återfinns i uppsatsens Appendix.

Korruptionsindexet finns under Appendix 2 och korruption (S) under Appendix 3.

Det först robusthetstestet för H1 med korruptionsindexet visar, likt tabell 1, på att sambandet

är positivt men att det inte finns någon statistisk signifikans mellan den jämna könsfördelning

och korruption. Detta gäller även efter kontroll för samtliga variabler. Förklaringsgraden, ,𝑅2

för denna analys är väldigt låg för alla modeller. Modell 6 har dock den högsta

förklaringsgraden på 0.103 vilket motsvarar 10.3%. Även här likt tidigare resultat i tabell 1

framgår det att andelen kvinnor i kommunfullmäktige med jämn könsfördelning inte har en

signifikant effekt på korruptionsnivåerna. En omständighet som ger stöd åt H1 eftersom

resultatet för följande robusthetstest är väldigt likt resultatet i tabell 1 där ett nollsamband

konstaterades.

Det andra robusthetstestet för H1 med korruption (S) som beroende variabel för korruption

visar på samma avsaknad av signifikans som noterades i tabell 1. Detta återigen efter kontroll

för samtliga variabler. Sambandet är således fortfarande positivt vilket det var i tidigare

robusthetstest likväl som i tabell 1. Alltså att det i de kommuner där jämn könsfördelning

finns gällande andelen kvinnor i kommunfullmäktige och korruptionsnivån existerar ett

positivt samband. Däremot, precis som tidigare, är resultaten i avsaknad av signifikans och

kan därmed försvåra slutsatstagningen. Förklaringsgraden för denna analys var också likt

tidigare resultat väldigt låg, där modell 6 har högst värde på 0.038 vilket motsvarar 3.8%.

Även här går det att konstatera precis som tidigare resultat att andelen kvinnor i

kommunfullmäktige med en jämn fördelning på minst 42.5% eller högre inte har en

signifikant effekt på korruptionsnivåerna. Ett fenomen som ger stöd åt H1 eftersom att ett

nollsamband även noterades här.
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4.4 Robusthetstester H2

I följande avsnitt kommer resultaten från regressionsanalysen på H2 att utsättas för

robusthetstester. Detta sker genom en kort sammanfattning av robusthetstesterna på samtliga

variabler för H2. Det första robusthetstestet som utförs på H2 kommer att ha

korruptionsindexet som beroende variabel för korruption. Detta med den oberoende variabeln

för andelen kvinnor i kommunfullmäktige som inte omkonstruerats. Direkt därefter följer det

andra robusthetstestet för H2 med korruption (S) som beroende variabel och samma

oberoende variabel för andelen kvinnor i kommunfullmäktige. Tabellerna för samtliga

robusthetstester för H2 återfinns i uppsatsens Appendix. Korruptionsindexet finns under

Appendix 4 och korruption (S) under Appendix 5.

Det första robusthetstestet för H2 visar på, likt resultatet i tabell 2, på att det inte finns någon

statistisk signifikans mellan andelen kvinnor i kommunfullmäktige och korruption.

Avsaknaden av signifikans gäller för samtliga modeller efter kontroll. Däremot gav

robusthetstestet för H2 en negativ korrelation mellan andelen kvinnor i kommunfullmäktige

och korruption, till skillnad från vad som noterades i tabell 2. Likt vad tidigare forskare som

Dollar et al. (2001) och Swamy et al. (2001) även noterat, dock i avsaknad av signifikans.

Förklaringsgraden är även för detta test relativt låg men högst för modell 6 där har ett𝑅2

värde på 0.102 vilket motsvarar 10.2%. Detta resultat kan även tyda på att antalet

observationer (N) kan påverka resultatet eftersom större mängd data övertid undersöks i

följande analys jämfört med tabell 2 där endast data från 1 år behandlas. Till följd av detta

kan det ses en variation i vilket resultat som genereras. Men även här är det ett nollsamband

som varken talar för eller emot H2. Således kan det endast antas att andelen kvinnor i

kommunfullmäktige inte har någon effekt på korruptionsnivån.

Det andra robusthetstestet för H2 med korruption (S) som beroende variabel visar på samma

positiva korrelation som noterades i tabell 2. Dock är även här samtliga modeller 1-6 i

avsaknad av signifikans efter kontroll. Förklaringsgraden ( ) är extremt låg för samtliga𝑅2

modeller men likt tidigare resultat i tabell 2 är förklaringsgraden högst i modell 6 där 𝑅2

motsvarar 3.4%. Utifrån följande robusthetstest visar det på att andelen kvinnor i

kommunfullmäktige inte har en signifikant effekt på korruptionsnivåerna varken positiv eller

negativt. Detta ger inte stöd åt H2 men ger heller inte klara tecken på att det inte finns ett

linjärt negativt samband som tidigare forskare påvisat. Det är återigen alltså ett nollsamband.
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Det kan därmed antas att andelen kvinnor i kommunfullmäktige inte har någon effekt på

korruptionsnivån.

5. Slutsatser och diskussion
I denna del av uppsatsen kommer resultaten för H1 och H2 att diskuteras och analyseras för

att dra slutsatser i linje med frågeställningen: “Påverkar graden av kvinnlig politisk

representation korruptionsnivån på kommunal nivå i Sverige?”. Syftet med studien har varit

att undersöka korrelationen som som främst Dollar et al. (2001) och Swamy et al. (2001)

påvisat verkligen stämmer. Speciellt med tanke på att det finns goda skäl för sambandet

mellan högre andel kvinnliga politiker och lägre grad av korruption att stämma då Bauhr och

Charron (2020) noterat samma mönster på subnationell nivå i Frankrike. Men även för att

kontrollera att korrelationen inte är ett skensamband som Sung (2003) menar. I samband med

detta framställdes två hypoteser, H1 och H2. Den första hypotesen, H1, bygger främst Goetz

(2007) och Bjarnegård (2013) teorier om att kvinnor med tiden erhåller en naturlig och

normaliserad position inom det politiska spektrat. Som i anslutning till detta hävdar

författarna att kvinnor tidigare korruptionsbekämpande kraft, som att bryta upp korrupta

manliga nätverk, försvinner. Därefter konstruerades H1, med utgångspunkt i Goetz (2007)

och Bjarnegård (2013) teorier, som ett nytt inslag i forskningen som undersöker om det finns

en brytningspunkt där andelen kvinnliga politiker slutar ha någon inverkan på

korruptionsnivåerna. En hypotes som tidigare inte prövats i tidigare forskning på ämnet. Till

följd av H1 och studiens frågeställning uppstod även frågan kring det tidigare linjära negativa

sambandet mellan andelen kvinnor inom politiken och korruptionsnivåerna. H2 undersöker

således Dollar et al. (2001) samt Swamy et al. (2001) samband med utgångspunkt i de

svenska kommunerna.

Generellt kan inga säkra slutsatser dras p.g.a. att alla samband saknar statistisk signifikans.

Däremot kan detta innebära att tidigare slutsatser inte håller samma styrka i ett land som

Sverige med historiskt hög andel kvinnor inom politiken och låga nivåer av korruption. H1

gav med hänsyn till resultatens avsaknad av signifikans fortfarande möjligheten att dra en

hypotetisk slutsats att när en mer jämställd position uppstår inom politiken bör de

könsskillnader som tidigare påvisats påverka korruptionsnivåerna försvinna. Även om

resultaten inte rakt ut pekar på att kvinnor höjer nivåerna av korruption utvisar inte heller

resultatet att kvinnor sänker korruptionsnivåerna som forskare tidigare påvisat. Det kan
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därmed antas att det möjligen inte finns något samband alls där kvinnor anammat en

jämställd och normaliserad position inom politiken. Speciellt om vi hänvisar till Dollar et al.

(2001) och Swamy et al. (2001) som menar på att sambandet bör ha en stark korrelation i ett

land som har hög andelen kvinnor inom politiken, både på nationell och kommunal nivå, som

Sverige. Därav skulle det innebära att studien noterat ett nollsamband som talar för att H1

stämmer eller åtminstone har goda belägg för att stämma. Detta specifikt då samtliga

robusthetstester för H1 visade på samma nollsamband. Men det kan även röra sig om det

skensamband som Sung (2003) påvisat, eftersom att samtliga resultat för H1 var i avsaknad

av signifikans för sambandet mellan andelen kvinnor i kommunfullmäktige och korruption.

För att diskutera resultatet från H2 grundar sig de slutsatser som dras främst i det Dollar et al.

(2001) och Swamy et al. (2001) lyfter fram i sina teorier. Detta handlar om att det inte bör

råda några tvivel om korrelationen mellan andelen kvinnor i parlament och nivån av

korruption, speciellt inte i ett land som Sverige. Men resultaten producerade av denna studie

påvisar något annat, då inga resultat som gav var statistisk signifikanta och kan stärka

sambandet mellan andelen kvinnor inom politiken och lägre nivåer av korruption. Å andra

sidan visade resultaten, p.g.a. avsaknaden av signifikanta resultat, inte heller på motsatsen.

Till följd av detta finns det skäl att ifrågasätta om, precis som Sung (2003) hade gjort, det inte

handlar om ett skensamband. Men samtidigt får det inte det inte försummas att nivåerna av

korruption i Sverige fortfarande är väldigt låga och andelen kvinnor inom det politiska

spektrat är högt jämfört med andra delar av världen. Sedan om detta är en effekt av den

liberala demokratin, kvinnors representation eller andra faktorer kan tyvärr denna studie inte

utnämna.

Fortsättningsvis bör dessa slutsatser som tagits kring H1 och H2 valideras av andra forskare

för att påvisa om antagandena stämmer och är tillförlitliga. Det skulle bidra till möjligheten

att generalisera till andra länder kring vad som kan förväntas förekomma när dessa stater

uppnår samma nivå av jämställdhet inom politiken som i Sverige. I dagsläget skulle endast

länder med en homogen struktur och liknande bakgrund som Sverige vara i en position för att

uppmärksamma dessa mönster. Något som förhoppningsvis kommer att förändras i framtiden

då fler länder uppnår samma nivåer av jämställdhet inom politiken som Sverige. Studiens

frågeställning lämnas därför delvis obesvarad eftersom att inga säkra slutsatser kan dras, men

det finns fortfarande starka grunder till varför sambandet, i linje med H1, möjligen försvinner

där jämställdheten i politiken är högre. Graden av kvinnlig politisk representation har därför
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troligtvis, men hänsyn till studiens resultat, ingen påverkan eller effekt på korruptionsnivån i

svenska kommuner.

5.1 Framtida forskning

Fortsättningsvis bör robustheten av dessa resultat tolkas med försiktighet då

regressionsanalyserna saknar signifikans likväl som en hög förklaringsgrad. Därför kan inte

studiens frågeställning besvaras med säkerhet. Avsaknaden av säkerhet i resultaten kan tänkas

vara p.g.a. de variabler som studien använt möjligen varit bristfälliga eller varit i behov av

starkare operationalisering till korruption. Det skulle därför vara eftersträvansvärt att testa

samma hypoteser fast med egen konstruerade variabler för att användas i

regressionsanalyserna. Det skulle vara gynnsamt eftersom att det skulle vara enklare att

behandla variabler som en själv konstruerat och därav har vetskap exakt om vad variablerna

ämnar till att undersöka. Däremot kan det vara svårt att konstruera flera olika variabler för

korruption under loppet av en kandidatuppsats som dessutom skall besvaras av 290 olika

kommuner och alla deras politiker. Men kan fortfarande vara något att beakta för framtida

studier rörande samma ämne. Dessutom kan det även finnas skäl att använda andra mått på

den oberoende variabeln som t.ex andelen kvinnor i kommunstyrelsen och kvinnor som

ordförande i olika kommunala organisationer eller bolag. Eftersom att andelen kvinnor i

kommunfullmäktige kanske är en för svag indikator för att påvisa ett samband. Utifrån dessa

utgångspunkter ger denna studie upphov till efterfrågan av mer forskning och studier på

ämnet gällande kvinnors politiska representation och korruption. Eftersom det råder

otydlighet kring sambandet och kring vilka kontexter dessa mönster är noterbara.
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7. Appendix
7.1 Appendix 1

Tabell 3: Deskriptiv tabell på samtliga variabler som används i studien.

Variabel N Medelvärde Std. Av Minimum Maximum

Korruption (H) 289 1.73 0.383 1 3.16

Korruptionsindex 1450 1.66 0.380 1.05 3.55

Korruption (S) 290 1.10 0.150 1 1.75

Andelen kvinnor i
kommunfullmäktige
jämn fördelning (%)

2610 0.52 0.50 0 1

Andelen kvinnor i

kommunfullmäktige

linjärt (%)

2610 42.56 5.261 22.58 57.5

Andelen
högutbildade i
populationen (%)

8640 6.67 4.100 1.60 32.5

Kommunen har
privata eller publika
partnerskap

2389 0.351 0.477 0 1

Kommunens
årsresultat

4924 641.6 2469.6 -14707 100893

Valdeltagande i
kommunval

10340 83.33 4.935 57.8 94.8

Kommentar:

Antalet observationer klassificeras som (N) och standardavvikelsen som (Std. Av).

Anledningen till variationen i (N) på flera av variablerna handlar om att respondenterna inte

besvarat samtliga frågor vilket är p.g.a. datasetet från QoG-institutet är ett samlingsprojekt

från flera olika undersökningar och insamlingsbaser på alla svenska kommuner över olika

tidsperioder. Därav kommer endast de observationer som stämmer överens över samma

tidsperioder användas i regressionsanalyserna. Det går även att notera att den huvudsakliga

beroende variabeln har fått (H) bakom sig och den andra beroende variabeln fått (S) framför

sig. Detta är för att undvika att blanda ihop den huvudsakliga korruptions variabeln med den

sekundära korruptions variabeln (S) som används i robusthetstesterna.
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7.2 Appendix 2

Tabell 4: Regressionstabell med korruptionsindex som beroende variabel för korruption

Kommentar: t-statistik inom parentes

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001

7.3 Appendix 3

Tabell 5: Regressionstabell med korruption (S) som beroende variabel för korruption

Kommentar: t-statistik inom parentes

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001
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7.4 Appendix 4

Tabell 6: Regressionstabell med korruptionsindex som beroende variabel för korruption

Kommentar: t-statistik inom parentes

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001

7.5 Appendix 5

Tabell 7: Regressionstabell med korruption (S) som beroende variabel för korruption

Kommentar: t-statistik inom parentes

*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001
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