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Abstract 

In this paper theories regarding the effect of ideology and government type on public budget 

deficits are put to a test. Following the least likely-method I construct panel data on Swedish 

municipalities between 1998 and 2014. The data includes four political variables: the local 

government’s ideology, majority rule, coalition rule and number of parties in the coalition, and 

several control variables. The results using a fixed effects-model show that there are no effects 

of neither ideology, majority rule, coalition rule nor the coalition’s number of parties on 

Swedish municipalities’ budget deficits. 
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1. Inledning 

1.1 Inledning 

”Därför är vi alla i samhället beroende av en politik som tar ansvar för de offentliga finanserna 

på alla politiska nivåer” – Moderaterna.1 

 

”På bara ett år har vi halverat det underskott i de offentliga finanserna som vi ärvde, genom att 

föra en ansvarsfull ekonomisk politik. Framöver kommer vi minska det underskottet 

ytterligare” - Magdalena Andersson, Socialdemokraterna.2 

 

I denna uppsats ska teorier om politiska faktorers effekt på offentliga budgetunderskott prövas. 

Teorierna ska utsättas för ett hårt och rigoröst test genom att med paneldata använda svenska 

kommuner som analysenheter. 

 

Hur politiska variabler påverkar den offentliga ekonomin är ett väl debatterat ämne, såväl inom 

som utom vetenskapen. Hur påverkas det offentliga budgetunderskottet av regeringens 

ideologiska tillhörighet? Har regeringstyp någon påverkan, det vill säga huruvida det politiska 

styret består av partier i koalition, såväl i majoritet som i minoritet?  

 

Litteraturen om politiska variablers påverkan på det offentliga budgetunderskottet är 

omfattande, men tyvärr med tvetydiga resultat. Somliga forskningsresultat pekar mot att 

vänsterregeringar i högre utsträckning än högerregeringar ökar ett lands budgetunderskott, 

medan andra studier snarare visar en motsatt effekt, eller ingen effekt alls. På likartat sätt är 

resultaten från studier om regeringstypers effekter klart varierande. Den samlade forskningen 

är inte tydlig med om och hur politiska variabler påverkar. Tvetydigheten inom litteraturen 

skapar en lucka som det bör vara önskvärt att fylla. Avsikten med denna uppsats är att bidra till 

teoribildningen genom att pröva teorier om hur regeringars ideologiska tillhörighet och 

regeringstyp påverkar offentliga budgetunderskott.  

 

För att möjliggöra en generalisering utifrån uppsatsens resultat, görs val av fall utifrån ”least 

likely”-metoden. Detta sätt att välja fall innebär att man utgår ifrån fall där man misstänker att 

                                                 

1 Moderaterna 2015. 
2 Andersson 2015.  
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sannolikheten är som minst för att ett visst resultat ska uppnås.3 Med anledning av de regelverk 

vilka svenska kommuner lyder under, bör svenska kommuner vara att betrakta som ett fall där 

sannolikheten är som minst för att ideologi och regeringstyp har någon effekt på 

budgetunderskottet.  

 

Genom att använda data från svenska kommuner överkommer man problem rörande 

heterogenitet beträffande analysenheter. En studie på sub-nationell nivå medför att flera 

nationella faktorer kan hållas konstanta, vilket ökar möjligheten till isolering av 

orsakssambanden från alternativa förklaringsfaktorer. I kontrast till studier med nationer som 

analysenheter, lyder svenska kommuner under samma regelverk och är begränsade av samma 

nationella externa faktorer som konjunkturcykeln och kommunernas lagstadgade 

budgetbalanskrav. Även det kommunala utjämningssystemet bidrar till homogenitet. 

Kommunerna är sålunda, med avseende på flera faktorer, i hög grad homogena. Däremot skiljer 

sig kommuner åt rörande olika politiska variabler och i nivå på budgetunderskott. Det finns en 

tydlig skillnad i kommuners förmåga att leva upp till att ha en budget i balans där vissa 

kommuner oftare än andra visar budgetöverskott respektive -underskott. Denna variation i såväl 

politiska som ekonomiska variabler möjliggör en studie av effekten däremellan. Ytterligare en 

faktor bakom valet att studera svenska kommuner, är tillgängligheten till tillförlitlig och 

enhetlig statistik från bland annat Sveriges kommuner och landsting, SKL, och Statistiska 

centralbyrån, SCB. 

 

Även utom vetenskapen är dessa teorier viktiga att pröva. Vart fjärde år sker val till 

kommunfullmäktige, landsting och riksdag, där väljare har möjlighet att lägga sin röst på ett 

politiskt parti. En återkommande fråga av stor vikt när väljare röstar, är frågan om ansvar för 

ekonomin. Inför valet 2014 angav 52 procent att frågan om den svenska ekonomin har mycket 

stor betydelse för val av parti i riksdagsvalet.4 Om uppsatsens resultat visar att politiska 

variabler har en inverkan på budgetunderskott, kan det ge ytterligare information som väljarna 

kan komma att beakta inför val.  

 

Uppsatsen är strukturerad på följande sätt. Härnäst presenteras uppsatsens syfte och 

frågeställningar. I avsnitt två görs en genomgång av teorier och tidigare forskning, som avslutas 

                                                 

3 Svensson & Teorell 2007, 154. 
4 Sveriges television 2014, 9. 
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med en presentation av de hypoteser som kommer att prövas. I avsnitt tre förklaras varför 

svenska kommuner väljs som analysenheter. I avsnitt fyra presenteras paneldata och val av 

variabler. I avsnitt fem presenteras tre olika modeller för analys av paneldata med 

tillhöranderesultat. I avsnitt sex sker en analys av resultaten från en av dessa tre modeller, fixed 

effects-modellen. I avsnitt sju avslutas uppsatsen med diskussion och slutsatser. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

I uppsatsen behandlas teorier om hur politiska faktorer som ideologisk tillhörighet och 

regeringstyp påverkar offentliga budgetunderskott. Som nämnt ovan är syftet med uppsatsen 

att bidra till litteraturen med en tydligare bild av om och hur dessa faktorer påverkar. Det görs 

genom att utsätta valda teorier för empirisk prövning, med svenska kommuner som 

analysenheter. Svenska kommuner bör utgöra ett fall där förutsättningarna är maximalt 

ogynnsamma för att de politiska variablerna kan förväntas ha effekt. Om de statistiska 

analyserna får resultatet att de politiska variablerna har en effekt på det offentliga 

budgetunderskottet, finns det skäl att tro att de bör ha en effekt även på analysenheter där 

sannolikheten för detta är större.5 Vidare medför ett val av svenska kommuner att många 

nationella faktorer kan hållas konstanta. Att faktorer kan hållas mer eller mindre konstanta 

påverkar resultatens tillförlitlighet, varför denna uppsats bör kunna utgöra ett bidrag till 

litteraturen. 

 

De två teoretiskt härledda frågeställningar som ämnas besvaras i uppsatsen är: 

1. Hur påverkas en kommuns budgetunderskott av det politiska styrets ideologiska 

tillhörighet? 

2. Hur påverkas en kommuns budgetunderskott av kommunens regeringstyp, med 

avseende på majoritetsstyre, antalet partier i styret och koalitionsstyre? 

2. Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras de teorier som testas i uppsatsen, nämligen teorier om effekter av 

regeringars ideologiska tillhörighet och av regeringstyper. Teorierna rörande regeringstypers 

effekt härleds ur två förklaringar: ”common pool-modellen” och ”vetopunkt-modellen”. I 

avsnittets sista del presenteras de hypoteser som kommer att prövas i uppsatsen. 

                                                 

5 Svensson & Teorell 2007, 154. 
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2.1 Ideologiers effekt på budgetunderskottet 

I flera studier anses ideologisk tillhörighet hos regeringen kunna vara en relevant politisk faktor 

i förklaringen av skillnader i budgetunderskott mellan olika observationer. Det råder dock stor 

teoretisk oenighet om dess inverkan, och även de empiriska resultaten i litteraturen är tvetydiga. 

För att åskådliggöra skiljelinjerna i litteraturen lyfts därför ett flertal studier. Ett urval av dessa 

drar slutsatsen att vänsterregeringar leder till större budgetunderskott än högerregeringar, 

medan andra studier drar slutsatsen att det i stället är högerregeringar som leder till större 

budgetunderskott. Somliga studier drar slutsatsen att ideologi inte har någon effekt. Det 

framstår därmed som att det finns tre teoretiska läger gällande sambanden mellan ideologisk 

tillhörighet och budgetunderskott: i) vänsterregeringar leder till större budgetunderskott, ii) 

högerregeringar leder till större budgetunderskott, och iii) ideologisk tillhörighet har ingen 

effekt på budgetunderskottet. 

 

Vid genomgången av tidigare forskning blev det tydligt att flertalet studier valt länder som 

analysenheter, och där länderna i de flesta fall har varit västeuropeiska och/eller OECD-länder. 

De studier som använder sig av analysenheter på sub-nationell, exempelvis i form av 

kommuner, regioner och delstater, är väsentligt färre.  

 

Vänsterregeringar leder till större budgetunderskott 

Ståndpunkten att vänsterregeringar leder till större budgetunderskott än högerregeringar bygger 

i flera fall på grundantagandet att vänstern i högre grad verkar för ökade offentliga utgifter. 

Vänsterns expansiva ekonomiska politik förmodas minska ett rådande budgetöverskott 

alternativt öka ett rådande budgetunderskott. Samma grundantagande leder till slutsatsen att 

högerregeringar ökar ett budgetöverskott, alternativt minskar ett budgetunderskott.6 

 

En teoretisk förklaring till effekten av vänsterstyren lyfts i en studie av Garrett. Förklaringen 

bygger på antagandet att vänsterpartier eftersträvar en omfördelning av resurser och sociala 

risker till fördel för arbetare och fattiga. Om en lågkonjunktur skapar skillnader mellan olika 

samhällsgrupper, i form av exempelvis hög arbetslöshet, skapas enligt dem ett slags felaktig 

fördelning av resurser. För att skydda svagare samhällsgrupper ska resursfördelningen ställas 

till rätta genom att internalisera uppkomna samhällsproblem i den offentliga ekonomin. Därför 

finns en positiv relation mellan vänsterns politiska styrka och en expansiv ekonomisk politik. 

                                                 

6 Cowart 1978, 432. 
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Den expansiva ekonomiska politiken förmodas höja nivån på de offentliga utgifterna och 

dessutom leda till större budgetunderskott.7 

 

Liknande slutsatser nås i flera andra studier än enbart den av Garrett. I en studie av Alesina, 

Cohen och Roubini är resultatet att vänsterregeringar systematiskt leder till större 

budgetunderskott än högerregeringar.8 I likhet med detta, visar Simon och Tatalovich i sin 

studie om kanadensiska provinsers budgetunderskott mellan 1966 till 2009 att provinser med 

högerregeringar har lägre budgetunderskott. Den estimerade effekten av ideologisk tillhörighet 

är liten men statistiskt signifikant, då en högermajoritet i en provins är mer benägen att gå med 

budgetöverskott och minska budgetunderskotten, än en provins med vänstermajoritet.9 Två 

separata studier av Carlsen och Sakamoto, ger resultat som pekar på att vänsterregeringar leder 

till budgetunderskott vid högre arbetslöshet. Carlsens studie över elva OECD-länder under 

perioden 1980 till 1992 visar att vänsterregeringar ackumulerar större skulder vid hög eller 

stigande arbetslöshet, men att ideologi däremot inte har någon påverkan vid låg eller sjunkande 

arbetslöshet.10 Sakamoto får ett liknande resultat som Carlsen, att vänsterregeringar leder till 

högre budgetunderskott vid hög arbetslöshet, men däremot leder till ett mindre 

budgetunderskott vid full sysselsättning.11 

 

Högerregeringar leder till större budgetunderskott 

I kontrast till teorierna om att vänsterregeringar leder till större budgetunderskott, finns studier 

som i stället visar att det är högerregeringar som leder till större budgetunderskott. En av de 

mest citerade uppsatserna om att vissa partier systematiskt leder till större budgetunderskott än 

andra, är en studie av Cameron. Resultatet från studien visar att partier till vänster generellt sett 

hanterar ekonomin bättre än partier till höger.12 De teoretiska förklaringarna till dessa slutsatser 

är däremot få. 

 

En studie som bekräftar Camerons resultat, är utförd av Borrelli och Royed. De menar också 

att det enbart är ett fåtal studier som får resultatet att högerregeringar leder till större 

budgetunderskott, och lyfter studien av Cameron från 1985 som ett av få exempel.13 

                                                 

7 Garrett 1996, 670. 
8 Alesina, Cohen & Roubini 1993, 18. 
9 Simon & Tatalovich 2014, 107. 
10 Carlsen 1997, 145. 
11 Sakamoto 2001, 542. 
12 Cameron 1985, 259. 
13 Borrelli & Royed 1995, 243. 
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Ideologi har ingen effekt 

Det finns också ett flertal studier som visar att regeringars ideologiska tillhörighet inte har 

någon effekt på ett lands budgetunderskott.  

 

Borrelli och Royed, vars studie nämndes tidigare, resonerar kring förklaringen till varför 

vänsterregeringar eller högerregeringar skulle påverka budgetunderskotten, och ifrågasätter 

ståndpunkten att vänsterregeringar i sig skulle leda till större budgetunderskott än 

högerregeringar. De menar att antagandet att vänsterregeringar i större utsträckning tenderar att 

öka de offentliga utgifterna stämmer, men tillägger att vänsterregeringen i lika stor utsträckning 

tenderar att höja skatterna. Ett exempel för denna tes är Sverige. På samma sätt kan högern 

antas vilja minska de offentliga utgifterna, men i lika stor utsträckning sänka skatterna. Att 

vänstern således vill öka utgifterna, och högern vill minska dem, behöver inte nödvändigtvis 

innebära skillnader i budgetbalansen. I stället kan det mycket väl vara så att budgetunderskotten 

för en regering är någorlunda likt det som den tidigare regeringen hade, men att nivån på 

utgifterna som helhet kan vara högre eller lägre. Borelli och Royed lyfter även att ett parti vid 

två olika tillfällen kan sträva efter olika ekonomiska strategier.14 I studien användes data från 

16 OECD-länder under perioden 1959 till 1990. Resultatet visar visserligen att 

vänsterregeringar i viss mån minskar budgetunderskotten i ett land, men är beroende på om 

extremfall exkluderas eller inte. De menar att Sverige och Norge är att klassificera som 

extremfall, och om dessa länder exkluderas har inte ideologi en statistiskt signifikant effekt på 

budgetunderskotten.15 

 

I en studie av Hahm, Kamlet och Mowery prövas tesen om att vänsterregeringar leder till större 

budgetunderskott än högerregeringar. Genom data från nio OECD-länder under perioden 1958 

till 1990, finner de inget empiriskt stöd för att vänsterregeringar ackumulerar större 

budgetunderskott än högerregeringar.16 Samma slutsats dras av Cusack i sin studie av 14 

OECD-länder under perioden 1961 till 1991.17 

 

                                                 

14 Borrelli & Royed 1995, 239 f. 
15 Borrelli & Royed 1995, 243. 
16 Hahm, Kamlet & Mowery 1996, 60. 
17 Cusack 1999, 483. 
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Som litteraturgenomgången visar, finns det ingen entydig bild av om och hur regeringars 

ideologiska tillhörighet har en effekt på budgetunderskotten. Det går att se att flera studier 

uppvisar olika resultat trots liknande analysenheter och tidsperiod. Min genomgång är på inget 

vis uttömmande, utan ämnar snarare motivera varför ideologi mycket väl kan vara en politisk 

variabel vars effekt bör utrönas. 

 

2.2 Regeringstypers påverkan på budgetunderskottet 

Litteraturen om regeringstyp berör relationen mellan sammansättningen hos ett lands regering 

och offentliga budgetunderskott. En regering kan bestå av såväl ett som flera partier, och regera 

i såväl minoritet som majoritet. Den inomvetenskapliga debatten inleddes av Roubini och Sachs 

som i sin studie från 1989 hävdade att budgetunderskotten var som störst i länder med 

koalitionsstyren.18 Efter detta påstående har det inom litteraturen formulerats flera hypoteser 

om att koalitionsregeringar i större utsträckning än enpartiregeringar ökar 

budgetunderskotten.19 

 

Den inomvetenskapliga debatten går att härleda ur två olika förklaringsmodeller till varför 

koalitionsregeringar ger upphov till ett större budgetunderskott. De två modellerna är i) 

common pool-modellen och ii) vetopunkter-modellen.20 Båda teorier har samma antagande: att 

falanger inom ett enskilt parti är bättre på att lösa problem i förhandlingar än koalitioner, varför 

koalitioner leder till större budgetunderskott.21 Utifrån samma litteratur sker också en 

diskussion om huruvida det faktum att en regering kan styra i majoritet eller minoritet har en 

effekt på budgetunderskottet. 

2.2.1 Common pool-modellen 

Common pool-modellen berör det problem som i litteraturen kallas för ”the common pool-

problem”. Problemet uppstår när kostnaden för en aktivitet som gynnar en enskild mindre 

grupp, fördelas över en större population. En återkommande jämförelse är överfiske, där det 

finns incitament för en enskild fiskare att fiska mer än vad som är hållbart, då fiskaren enbart 

tar en liten del av den totala kostnad som överfisket medför. Ett liknande problem hävdas uppstå 

i politiska sammanhang. I mångt och mycket representerar politiska partier en viss väljargrupp, 

                                                 

18 Bäck & Lindvall 2015, 54. 
19 Bäck & Lindvall 2015, 53. 
20 Bäck & Lindvall 2015, 54. 
21 Bäck & Lindvall 2015, 55. 



10 

 

och har tillträde till en gemensam pool av resurser, i form av budgeten för en 

kommun/region/land.22 Slutsatsen är att koalitionsregeringar i större utsträckning än 

enpartiregeringar ökar utgifterna och budgetunderskottet eftersom det är fler som styr, och som 

därmed har flera olika intressen att beakta. 23 

 

I en koalitionsregering sker en förhandling mellan partierna för att upprätta en budget. I 

förhandlingen finns det möjlighet för varje koalitionsparti att öka utgifterna för en för dem 

gynnsam sektor utifrån sina egna preferenser. De ökade utgifterna externaliseras från det 

enskilda partiet, och blir en kostnad som fördelas över hela skattebasen. På grund av 

möjligheten att externalisera utgifterna uppstår en skevhet i viljan att systematiskt öka 

utgifterna.24 Det innebär att det alltid finns en tendens för koalitionsstyren att leda till 

budgetunderskott. 

 

Det finns således en skevhet mellan å ena sidan ansvaret för den totala budgeten, och å andra 

sidan att öka utgifterna för områden utifrån sina preferenser. Modellen är i mångt och mycket 

utformad för nivåer på utgifter, och inte för budgetunderskott i sig. Däremot är det rimligt att 

anta att om samma utgiftsskevhet finns hos samtliga politiska partier, leder det till en skevhet 

mot ett ökat underskott. 

 

Borge använder sig av common pool-modellen för att förklara förekomsten av det 

budgetunderskott som uppstått i många norska kommuner. Enligt Borge är kommuners 

uppgifter riktade till olika sektorer i samhället: dagisplatser, äldreboenden, fritidsgårdar, bland 

annat. Olika aktörer har därför incitament att arbeta för ökade utgifter för olika sektorer som 

gynnar dem själva. Eftersom utgifterna finansieras genom kommunens sammanlagda budget, 

tenderar styren beståendes av flera partier att leda till ökade utgifter och större 

budgetunderskotten än enpartistyren.25 

2.2.2 Vetopunkter-modellen 

Enligt teorin om vetopunkter ackumulerar koalitionsregeringar större budgetunderskott än 

enpartiregeringar, då en koalition är mindre reaktiv vid ekonomiska påfrestningar. Orsaken är 

att koalitionregeringar, vid en ekonomisk påfrestning som leder till underskott, har svårare att 

                                                 

22 Jordahl & Liang 2009, 157 f. 
23 Bäck & Lindvall 2015, 54. 
24 Borge 2005, 329. 
25 Borge 2005, 329. 
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återställa underskottet. Varje enskilt parti representerar en potentiell vetopunkt i en förhandling 

om förändringar i budgeten, då de kan hindra såväl utgiftsminskningar som skattehöjningar som 

är negativa utifrån sina egna preferenser. Vetopunkterna förhindrar förändringar i politiken och 

låser således situationen vid status quo. Detta menar man minskar förmågan att anpassa sig vid 

ekonomiska påfrestningar.26 

 

Till stöd av resonemanget ovan finns en studie av Blais, Kim och Foucault. Deras studie av 33 

parlamentariska demokratier visar att koalitionsregeringar tenderar att fastna i status quo på 

grund av möjligheten till veto hos varje koalitionsparti. Enpartiregeringar är mer benägna att 

förändra budgeten när den ekonomiska situationen så kräver. Utöver resultatet att 

koalitionsregeringar har svårigheter att minska utgifterna för att återställa ett budgetunderskott, 

tenderar de ha svårigheter att öka utgifterna under ekonomiskt sett mer goda tider.27 

 

Roubini m.fl. argumenterar för att det vid ekonomiska påfrestningar krävs politisk konsensus i 

en regering för att göra nödvändiga budgetnedskärningar. Vid fler partier i en regering, är 

konsensus svårare att uppnå varför budgetunderskotten tenderar att öka. Således bibehålls det 

som Blais, Kim och Foucault benämner status quo. I studien används paneldata från 14 OECD-

länder, och de menar att tesen om konsensus kan förklara varför det uppstod ett större 

budgetunderskott i exempelvis Italien och Belgien, två länder där koalitionsregeringar var 

vanligare.28 

 

Inte alla studier visar att koalitionsregeringar leder till större budgetunderskott. I en studie av 

Borrelli och Royed, som nämndes i avsnittet om ideologisk tillhörighet, visar deras resultat att 

koalitionsregeringar inte leder till större budgetunderskott. Deras resultat gick emot deras 

ursprungliga hypoteser, och i studien saknas en teoretisk förklaring till varför 

koalitionsregeringar skulle minska budgetunderskotten. Som även nämndes under avsnittet om 

ideologi, ansåg Borrelli och Royed att Sverige och Norge utgjorde extremfall. Vid en 

exkludering av Sverige och Norge försvann effekten att koalitionsregeringar minskar 

budgetunderskotten.29 

 

                                                 

26 Bäck & Lindvall 2015, 54. 
27 Blais, Kim & Foucault 2010, 829. 
28 Roubini m. fl. 1989, 126. 
29 Borelli & Royed 1995, 242. 
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En annan studie med resultatet att koalitionsstyren inte har någon effekt, är utförd av de Haan 

och Sturm. I studien prövas teorin formulerad av Roubini m. fl, med resultatet att 

koalitionsstyren inte hade någon effekt på budgetunderskotten.30  

 

Det finns även en inomvetenskaplig debatt om huruvida att en regering kan styra i majoritet 

eller i minoritet, påverkar budgetunderskotten. Enligt Edin och Ohlsson är minoritetsregeringar 

beroende av ett implicit eller explicit stöd från övriga partier i parlamentet. Minoritetsregeringar 

anses således vara svaga och i sin tur leda till större budgetunderskott än 

majoritetsregeringar.31Å andra sidan är resultatet i en studie av Sakamoto att det saknas 

empiriskt stöd för påståendet att minoritetsregeringar leder till större budgetunderskott.32 

2.3 Hypoteser 

För att besvara uppsatsens forskningsfrågor formuleras i detta avsnitt ett antal hypoteser. Som 

avsnittet om det teoretiska ramverket visar, är litteraturen inte enig om och hur de politiska 

variablerna påverkar budgetunderskottet. För varje hypotes finns en implicit nollhypotes om att 

det inte finns en effekt av den politiska variabeln på budgetunderskotten. 

Ideologi 

Utifrån teorierna och litteraturgenomgången om en regerings ideologiska tillhörighets effekt på 

budgetunderskotten, finns det skäl att anta att det kan finnas ett samband. På grund av att 

litteraturen inte är enig, formuleras en nollhypotes om att ideologi inte har en effekt på 

budgetunderskottet. Mot detta ställs två hypoteser, där vänster- respektive högerstyren 

förmodas minska budgetunderskottet. Ett statistiskt signifikant resultat för någon av dessa två 

hypoteser medför att nollhypotesen kan förkastas. 

 

H1: Högerstyren minskar budgetunderskottet. 

H2: Vänsterstyren minskar budgetunderskottet. 

 

Regeringstyp 

Teorierna rörande regeringstyper motiverar val av hypoteser som syftar till att testa om 

koalitionsstyren, antalet partier i styret och majoritetsstyren har en effekt på 

                                                 

30 de Haan & Sturm 1997, 739. 
31 Edin & Ohlsson 1991, 1600. 
32 Sakamoto 2001, 550. 
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budgetunderskotten. Dessa hypoteser ställs mot en nollhypotes om att respektive politisk 

variabel inte har någon effekt. Visar sig någon av variablerna ha en statistiskt signifikant effekt 

kan dess tillhörande nollhypotes förkastas. 

 

Majoritetsstyre 

H3: Ett majoritetsstyre minskar budgetunderskottet. 

 

Antal partier i en koalition 

H4: Fler partier i ett styre ökar budgetunderskottet. 

 

Koalitionsstyre 

H5: Koalitionsstyren ökar budgetunderskottet. 

 

3. Svenska kommuner 

I detta avsnitt förklaras valet av svenska kommuner som analysenheter. Kommunerna utgör ett 

lämpligt val av analysenheter på grund av att de både bör utgöra ett ”least likely”-fall och att 

flera nationella faktorer kan hållas konstanta. Med anledning av detta presenteras faktorer som 

begränsar kommuners ekonomiska spelutrymme, och systemet för kommunalekonomisk 

utjämning som bidrar till homogenitet. 

 

En metod för att välja analysenheter för ens studie, är att jämföra faktiska resultat med 

förväntade. Detta kan göras genom val av ett så kallat ”least likely”-fall. För denna uppsats 

innebär det val av fall där sannolikheten bör vara som minst för att de politiska variablerna ska 

ha effekt. Om variablerna trots detta visar sig ha en effekt på budgetunderskottet, finns det skäl 

att hävda att de borde ha effekt även på analysenheter där förutsättningarna är bättre.33 

 

Svenska kommuner bör utgöra ett ”least likely”-fall därför att politiker i kommunerna är ålagda 

lagar stiftade av riksdagen. Exempelvis finns ett lagstadgat budgetbalanskrav, som anger att 

kommuners budgetar ska ha högre intäkter än kostnader. Det ger ett mindre handlingsutrymme 

för de kommunala politikerna. Det bör således finnas mindre möjlighet för kommunala politiker 

att systematiskt budgetera för underskott, än hos nationella regeringar. Vidare är de flesta av 

                                                 

33 Svensson & Teorell 2007, 154. 
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kommunernas utgiftsområden lagstadgade, vilket innebär mindre möjlighet för politiker att 

förändra policy efter önskemål och behov. 

 

Ett annat skäl för varför svenska kommuner väljs är att många nationella faktorer kan hållas 

relativt konstanta. Sådana faktorer kan vara regelverk, korruptionskultur, bland annat. 

Homogeniteten är en styrka i jämförelse med de studier vars analysenheter består av länder. Ett 

ytterligare för homogenitet är systemet för kommunalekonomisk utjämning, som syftar till att 

utjämna skevheter i såväl intäkter som kostnader. Utjämningsystemet bör innebära att ett flertal 

variabler en studie i vanliga fall kontrollerar för, blir överflödiga. Utjämningssystemet tar 

exempelvis in faktorer som om kommunen växer kraftigt, minskar i invånarantal och har en 

hög andel äldre/unga.34 Dessutom är skälen som nämns ovan, att kommuner är ålagda att följa 

lagar stiftade av riksdagen, ett argument för att kommuner relativt sett har liknande 

verksamheter. 

 

Kommunal självstyrelse och ekonomiska spelregler 

Sverige kännetecknas av kommuner med ett relativt omfattande självstyre.35 I Regeringsformen 

slås det fast att den svenska folkstyrelsen förverkligas genom kommunal självstyrelse.36 Det är 

kommunerna som sköter de lokala angelägenheterna som är att anse vara av allmänt intresse.37 

För att utföra dessa uppgifter har kommunerna beskattningsrätt.38 Självstyret medför att 

ansvaret för en stor del av välfärden ligger hos kommunerna.39 

 

Trots att självstyrelsen innebär att kommunerna har rätten att själva fatta beslut i många frågor 

som berör dem, står det dem inte fritt att bestämma vilken typ av verksamheter de ska bedriva, 

och exakt hur verksamheten ska utformas. Kommunerna är ålagda genom lag att utföra ett antal 

uppgifter, exempelvis utbildnings- och omsorgsverksamhet. De har ett huvudansvar för såväl 

drift som finansiering av dessa verksamheter.40 

 

                                                 

34 Wallenskog, Annika; biträdande chefsekonom och analyschef vid Sveriges kommuner och landsting. E-mail 2015-12-01. 
35 Forsell & Nilsson 2013, 22. 
36 1 kap. 1 § SFS (1974:152). 
37 14 kap. 2 § SFS (1974:152). 
38 14 kap. 4 § SFS (1974:152). 
39 Forsell & Nilsson 2013, 8. 
40 Proposition 2015/16:1: 16. 
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Den sannolikt viktigaste lagen som påverkar kommunernas ekonomiska spelregler, och som 

lyfts i detta avsnitt, är Kommunallag (1991:900). Den av riksdagen stiftade lagen begränsar 

kommuners ekonomiska spelutrymme. 

 

Balanskravet, som regleras i kommunallagen, innebär att fullmäktige ska besluta om en budget 

där intäkterna överstiger kostnaderna. Om resultatet ändå blir negativt måste underskottet 

kompenseras med överskott som överskrider budgetunderskottet inom tre år. Om det finns 

synnerliga skäl kan en kommun budgetera för tillfälliga underskott eller besluta att inte 

återställa hela eller delar av ett negativt resultat.41 ”Synnerliga skäl kan vara att en kommun 

eller ett landsting medvetet och tydligt avsatt medel och byggt upp ett avsevärt kapital för att 

möta framtida intäktsminskningar eller kostnadsökningar. Ett annat synnerligt skäl kan vara att 

avyttring skett med förlust men som medför minskade framtida kostnader.”42 Skälet för 

införandet av balanskravet var att det skulle fungera som ett instrument för att hindra en 

fortlöpande ”urgröpning” av kommunernas ekonomi. Det innebär också att den löpande 

verksamheten inte behöver finansieras med lån. Sett ur det perspektivet är det en begränsning 

av de kommunala politikernas möjlighet att systematiskt budgetera underskott.43 

 

I kommunallagen regleras också att kommuner ska bedriva sin verksamhet i enlighet med god 

ekonomisk hushållning, för att uppfylla sitt ansvar för en långsiktigt hållbar ekonomi. En god 

ekonomisk hushållning anses vara uppnådd om kommunens resultat är på en nivå som stärker 

ekonomin, där kommunen klarar att finansiera dels sina investeringsbehov och dels framtida 

pensionskostnader.44 Kommunens medel ska därför förvaltas på ett sådant sätt att krav på god 

avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses.45 Även kravet på god ekonomisk 

hushållning, i likhet med balanskravet, begränsar politikernas handlingsutrymme. 

 

Kommunala utjämningssystemet 

Systemet för kommunalekonomisk utjämning, hädanefter kallat utjämningssystemet, syftar till 

att ”skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner (…) i landet att kunna 

tillhandahålla sina invånare likvärdig service oberoende av kommuninvånarnas inkomster och 

                                                 

41 Proposition 2015/16:1, 19 f. 
42 Statistiska centralbyrån 2006, 97. 
43 Proposition 1996/97:52 
44 Proposition 2015/16:1: 19. 
45 8 kap. 2 § SFS (1991:900). 
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andra strukturella förhållanden”.46 Avsikten är att skillnaderna i kommunalskatt inte ska vara 

beroende av demografiska skillnader kommunerna emellan, utan i stället spegla kommunernas 

effektivitet, service- och avgiftsnivå.47 För många kommuner har utjämningssystemet stor 

betydelse.48 

 

Utjämningssystemet består av fem delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, 

strukturbidrag, införandebidrag och regleringsbidrag/avgift.49 De två delarna med störst 

finansiell betydelse är inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen.50 

 

Inkomstutjämningen utjämnar skillnader i skatteinkomster mellan kommuner. För detta 

beräknas kommuners beskattningsbara inkomster. Kommuner med en skattekraft över 115 

procent av landets medelskattekraft betalar en avgift, medan kommuner med en skattekraft 

under 115 procent av densamma får ett bidrag. 51 Avgiften från kommunerna är enbart en 

delfinansiering, då inkomstutjämningen till största del finansieras av staten.52 Främst är det 

kommuner i Stockholms län som betalar en avgift, och glesbygdskommuner och andra mindre 

kommuner får de största bidragen.53 

 

Kostnadsutjämningen utjämnar för att kommuner har olika kostnader som de själva inte kan 

påverka, så kallade strukturella kostnadsskillnader.54 Kostnaderna kan skilja sig åt på grund av 

att behovet för service kan vara olika, på grund av åldersfördelningen i kommunen. Det andra 

är att den genomsnittliga kostnaden för servicen i sig kan vara hög, på grund av att kommunen 

exempelvis är glesbefolkad. För detta får kommuner med hög strukturkostnad ett bidrag, medan 

kommuner med låg strukturkostnad betalar ett bidrag.55 Till skillnad mot inkomstutjämningen 

sker all fördelning mellan kommuner, utan bidrag från staten.56 

 

Som nämnt ovan bidrar utjämningssystemet till ökad homogenitet mellan kommunerna. Många 

av de faktorer som kan tänkas påverka kommuners budgetunderskott, likt en hög andel unga 

                                                 

46 Regeringen 2015. 
47 Regeringen 2015. 
48 Proposition 2015/16:1, 16. 
49 Proposition 2015/16:1, 22. 
50 Proposition 2015/16:1, 23. 
51 Regeringen 2015. 
52 Berggren & Hermansson 2008, 11. 
53 Berggren & Hermansson 2008, 14. 
54 Berggren & Hermansson 2008, 5. 
55 Berggren & Hermansson 2008, 5 f. 
56 Statskontoret 2014, 10. 
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och äldre, tas med i utjämningssystemet. De strukturella kostnadsskillnaderna utjämnas mellan 

kommunerna, för att kommunens ekonomi inte ska påverkas. Även det faktum att intäkter från 

kommuner med en hög skattekraft betalar en avgift, medan kommuner med lägre skattekraft får 

ett bidrag, bidrar till homogenitet. Alla dessa faktorer bidrar till att skillnaden mellan 

analysenheterna blir lägre än vad som vore fallet med en studie av länder, vilket är gynnsamt 

för den statistiska analysen. 

4. Metod och material 

I detta avsnitt presenteras uppsatsens metodologi. Inledningsvis förklaras innebörden av 

paneldata och varför det används i uppsatsen. För analys av paneldata finns flera modeller, 

där diskussioner om dessa följer i avsnittet om resultat. Således kommer metodologin 

fortlöpande diskuteras i kommande avsnitt av uppsatsen. Efter presentationen av paneldata 

specificeras val av analysenheter och tidsperiod. Avslutningsvis presenteras uppsatsens 

variabler och vilka värden dessa kan anta.  

4.1 Paneldata 

Uppsatsen läggs upp med en icke-experimentell design, och studerar således naturligt inträffade 

händelser i efterhand. Det som är möjligt vid en experimentell studie, exempelvis att manipulera 

variablerna och eftersträva isolering genom slumpmässig indelning, är i denna studie därför inte 

möjligt. För att arbeta på ett sätt som är likt ett experiment, vilket är önskvärt, gäller det att 

jämföra en situation där variabeln man vill se har en effekt antar ett visst värde med en situation 

där den antar ett annat värde, och där allt annat är så lika som möjligt.57 

 

För att undersöka effekten av de politiska variablerna på offentligt budgetunderskott skapar jag 

därför paneldata över svenska kommuner under perioden 1998 till 2014. Uppsatsens urval 

utgörs av 289 kommuner.58 Tidsperioden för under vilka analysenheternas egenskaper studeras 

avgränsas till perioden från 1998 till 2014, alltså under en period på 17 år. Paneldata kombinerar 

egenskaper från data av tvärsnittsdesign och longitudinell design, med data från analysenheter 

över tid. För detta samlas data från analysenheterna in vid upprepade tillfällen, vilket medför 

att panelen får ett stort antal observationer.59 

 

                                                 

57 Svensson & Teorell 2007, 80. 
58 Region Gotland exkluderas ur materialet, se appendix. 
59 Gujarati & Porter 2009, 23. 
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Det finns fler fördelar med paneldata gentemot tvärsnitts- och longitudinell data. Då data 

inhämtas för kommuner över en längre tidsperiod tid finns det rimligen en heterogenitet hos 

analysenheterna. De statistiska metoder som finns för paneldata kan ta hänsyn till 

heterogeniteten genom kommunspecifika variabler.60 Således möjliggör paneldata kontroll för 

variabler man inte kan observera eller mäta, likt kulturella faktorer.61 

 

För att estimera de politiska variablernas effekt på kommuners budgetunderskott finns det ett 

flertal metoder för bearbetning av paneldata. De tre mest etablerade metoderna är poolad OLS-

modellen, random effects-modellen och fixed effects-modellen, vilka presenteras i avsnitt 5.62  

4.2 Beroende variabel 

Uppsatsens beroende variabel är kommuners resultat före extraordinära poster, per capita. 

Variabeln är en indikator för budgetunderskottet i kommunen. 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik för den beroende variabeln resultat före extraordinära poster. 

Variabel Observationer Medel Standardavvikelse Min Max 

Resultat före 

extraordinära poster 

4828 587,83 1433,99 -14296,4 25481 

 

En kommuns ekonomiska situation, kan beskrivas på ett antal sätt. Utöver vald variabel, kan 

det exempelvis ske genom en beskrivning av soliditet, kort- och långfristiga skulder eller 

balansräkning. Denna uppsats avgränsar sig till att enbart studera resultat före extraordinära 

poster. 

 

Fullmäktige är skyldiga att för varje räkenskapsår besluta om en årsredovisning, som ska vara 

upprättad i enlighet med god redovisningssed.63 I årsredovisningen ska det bland annat ingå en 

resultaträkning.64 Resultaträkningen ska redovisa kommunens alla intäkter och kostnader, samt 

hur det egna kapitlet har förändrats under räkenskapsåret. Resultaträkningen omfattar således 

ett antal obligatoriska poster, där en av dem är ”resultat före extraordinära poster”. Posten 

omfattar alla löpande kostnader och intäkter, och utelämnar enbart poster som är att betrakta 

                                                 

60 Gujarati & Porter 2009, 592. 
61 Torres-Reyna. 2007: 2 f. 
62 Gujarati & Porter 2009, 594. 
63 1 kap. 1 § SFS (1997:614). 
64 3 kap. 2 § SFS (1997:614). 
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som extraordinära.65 Det finns ingen officiell statistik över hur kommunerna uppfyller 

balanskravet, och därför använder sig bland annat SCB av kommunernas resultat före 

extraordinära poster som indikator på hur balanskravet uppfylls.66 

 

Extraordinära poster, som innefattar såväl intäkter som kostnader, är samtliga händelser och 

transaktioner som uppfyller tre kriterier. För det första ska händelsen sakna ett tydligt samband 

med kommunens ordinarie verksamhet. För det andra ska händelsen inte förväntas inträffa ofta. 

För det tredje ska beloppet för händelsen vara betydande.67 Exempel på extraordinära poster är 

stora försäljningar av aktier och andra anläggningstillgångar.68 

 

Valet av variabeln grundar sig, utöver vilka poster som inkluderas, på en rekommendation från 

SKL och då den används som indikator för balanskravsresultatet av SCB. Resultat före 

extraordinära poster är tillsammans med soliditet de två nyckeltal som ger mest korrekt mätning 

av en kommuns ekonomi.69 Som beskrivet i avsnitt 3 om kommunerna, använder SCB resultat 

före extraordinära poster som ett mått på hur väl kommuner har levt upp till lagstadgat 

balanskravsresultat. 

 

Ett potentiellt problem med variabeln är att den inte är helt enhetlig mellan kommuner, eftersom 

vad som klassas som extraordinärt kan variera.70 Beroende på hur variationen ser ut, kan det ge 

skeva resultat. Variationen kan mycket väl vara slumpmässig, samtidigt kan det finnas 

systematiska variationer mellan kommuner. Vid en modell som tar hänsyn till kommun-fixa 

effekter, vilket presenteras i avsnitt 5, är sådana systematiska variationer inte ett lika stort 

problem. Däremot vore det ett problem även för sådana modeller om praxis inom en kommun 

ändras över tid, till exempel med anledning av att olika politiska styren gör olika tolkningar av 

vad som är extraordinärt. Trots variabelns implikationer för uppsatsens validitet, är variabeln 

den bästa möjliga tillgängliga. Ett skäl är att bokföring och redovisning ska utföras på ett sätt 

som överensstämmer med god redovisningssed.71 Ett annat skäl är att variabeln används av 

SCB för att mäta hur kommuner uppfyller lagstadgat balanskrav. 

 

                                                 

65 5 kap. 1 § SFS (1997:614). 
66 Statistiska centralbyrån 2006, 97. 
67 Rådet för kommunal redovisning 2006, 2. 
68 Statistiska centralbyrån 2015a. 
69 Wallenskog, Annika; biträdande chefsekonom och analyschef vid Sveriges kommuner och landsting. E-mail 2015-11-05. 
70 Statistiska centralbyrån 2015a. 
71 1 kap. 3 § SFS (1997:614). 
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Data över kommunernas resultat före extraordinära poster hämtas från Kommun- och 

landstingsdatabasen. Databasen ägs av den ideella föreningen Rådet för främjande av 

kommunala analyser vars medlemmar är svenska staten och SKL. Variabeln är på en kvotskala 

där variabelvärdena är uttryckta i svenska kronor och kan anta såväl positiva som negativa 

värden. För att justera för inflation beräknas variabelvärdena om till 2014 års priser. För att 

göra variabeln jämförbar mellan kommuner är de uttryckta per capita.72 

 

4.3 Oberoende politiska variabler 

De oberoende politiska variablerna är ideologisk tillhörighet, koalitionsstyre, koalitionsstyre, 

antal partier och majoritetsstyre. Dessa variabler är grundade i den tidigare forskning som 

presenterats i uppsatsen. 

 

Tabell 2. Deskriptiv statistik för de oberoende politiska variablerna. 

Variabel Observationer Medel Standardavvikelse Min Max 

Vänsterstyre 4828 0,41 0,49 0 1 

Högerstyre 4828 0,43 0,50 0 1 

Blocköverskridande 

styre 

4828 0,16 0,37 0 1 

Majoritetsstyre 4828 0,88 0,33 0 1 

Antal partier i styret 4828 3,14 1,37 1 7 

Koalitionsstyre 4828 0,86 0,35 0 1 

 

Variabelvärdena för de politiska variablerna fås utifrån data för varje val. De variabelvärden 

som fås tillskrivs sedan observationerna från nästkommande år. För exempelvis valet 1998 

tillskrivs observationerna värdena på de oberoende politiska variablerna nästkommande år, till 

och med året för nästa val, det vill säga från och med 1999 till och med 2002. Detta görs 

eftersom det politiska styre som tillträdde i samband med valet 1998 inte antas ha någon effekt 

på budgetunderskottet för det året. Effekten för år 1998 tillskrivs således det politiska styret 

som tillträde vid valet 1994. Den budget som fastställs i fullmäktige gäller för nästkommande 

år, och att dra slutsatser om ett budgetunderskott för det nyvalda styret blir därför felaktigt. 

 

                                                 

72 Kommun- och landstingsdatabasen u.å. d.  



21 

 

För data om den ideologiska tillhörigheten, regeringstyp och antalet partier används ett material 

om kommunala styren från SKL.73 I materialet är sammanställt vilka partier kommunernas 

politiska styren har bestått av, och om styret är att klassificera som vänster, höger eller 

blocköverskridande. För att kvalitetsgranska materialet har informationen skickats ut till alla 

kommuner.74 

 

Ett antagande görs om kontinuiteten av de politiska styrena. Det kan i materialet förekomma 

kommuner som har bytt politiskt styre under en mandatperiod. Eftersom detta inte är något som 

syns i materialet från SKL, görs ett antagande. En kommuns styre som tillträtt efter ett val, antas 

ha innehaft samma positioner tills nästkommande val. Baserat på mitt material ter sig andelen 

fall där byten skett, vara mycket litet. Har endast ett mycket litet antal observationer bytt 

politiskt styre från ett år till ett annat, bör det endast ge mycket små förändringar i estimaten. 

De förändringar som skett i kommuner borde också varit slumpmässiga och kan således ses 

som statistiskt brus. I appendix finns en genomgång av de fall som exkluderats med anledning 

av värden på de politiska variablerna. 

 

Ideologisk tillhörighet 

I materialet från SKL har det politiska styret kodats som antingen vänster, höger eller 

blocköverskridande. Ett högerstyre föreligger om styret består av ett eller fler av de borgerliga 

riksdagspartierna ingår, men där inte Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet ingår.75 Ett styre 

klassificeras som vänster om Socialdemokraterna och/eller Vänsterpartiet ingår, utan något av 

de borgerliga riksdagspartierna. Om styret består av partiet från både något borgerligt parti och 

Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet, klassificeras det som ett blocköverskridande styre. 

Miljöpartiet på lokal nivå kan utgöra ett koalitionsparti i samtliga tre politiska styren. Detsamma 

gäller för partier som är att betrakta som lokala, det vill säga partier som saknar representation 

i riksdagen.76 Sverigedemokraterna är inte representerade i något lokalt styre under vald 

tidsperiod, varför en klassificering av dem inte är nödvändig. 

 

Variabelvärdena är på nominalskala och kan således inte rangordnas. För att möjliggöra en 

statistisk analys av variabeln kodas de om till två dummyvariabler. Dummyvariablerna består 

                                                 

73 Sveriges kommuner och landsting u.å. 
74 Sveriges kommuner och landsting 2014, 1. 
75 Med de borgerliga riksdagspartierna avses Moderaterna, Liberalerna (f.d. Folkpartiet), Centerpartiet och 

Kristdemokraterna. 
76 Sveriges kommuner och landsting 2014, 1. 
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av en för högerstyre och en för blocköverskridande styre, som jämförs med ett vänsterstyre. 

Dummyvariabeln för högerstyre antar värdet 1 om högerstyre föreligger, och 0 om inte. 

Dummyvariabeln för blocköverskridande styre antar värdet 1 om ett blocköverskridande styre 

föreligger och 0 om inte.  

 

Regeringstyp och antal partier i styret 

För att testa hypotesen om antalet partier i styret, används variabeln antal partier i styret. 

Genom att utifrån materialet från SKL beräkna antalet partier i styret för varje kommun efter 

varje val, fås variabelvärden för varje analysenhet och år.77 Variabeln är på en kvotskala, och 

antar värden från ett till sju, beroende på hur många partier som är representerade i kommunens 

styre.78 

 

Majoritetsstyre 

För att testa hypotesen om effekten av majoritetsstyre, används variabeln majoritetsstyre. Ett 

politiskt styre har majoritet om dess antal mandat är större än hälften av fullmäktiges totala 

antal mandat. Variabeln är på en nominalskala och kodas som en dummyvariabel för att kunna 

användas i de statistiska analyserna. Variabeln antar värdet 1 för kommuner där styret har en 

majoritet i fullmäktige, och 0 för kommuner där styret styr i minoritet. 

 

En komplett sammanställning över mandatfördelningar saknas, varför en egen sammanställning 

görs. För mandatfördelningen för de partier som i dag är representerade i riksdagen används ett 

material över samtliga val från 1994 till och med 2010 från SCB.79 För de lokala partiers antal 

mandat hämtas data från material för respektive valår. För valen 200680 och 201081 finns de 

tillgängliga elektroniskt via SCB. För valen 199482, 199883 och 200284 hämtas data ur 

publikationer från SCB. 

 

                                                 

77 Sveriges kommuner och landsting u.å. 
78 Utöver variabeln antalet partier i styret utförs en modell där en dummyvariabel för koalitionsstyren används i stället. 

Resultaten för denna modell skiljer sig inte nämnvärt från resultaten för variabeln antalet partier i styret. 
79 Statistiska centralbyrån u.å. b. 
80 Statistiska centralbyrån u.å. a. 
81 Statistiska centralbyrån u.å. c. 
82 Statistiska centralbyrån 1995. 
83 Statistiska centralbyrån 1999. 
84 Statistiska centralbyrån 2003. 
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4.4 Kontrollvariabler 

Avsikten med kontrollvariablerna är att isolera effekten av de oberoende politiska variablerna 

på kommunernas budgetunderskott, för att undvika att dra en felaktig slutsats om den kausala 

effekten.85 De kontrollvariabler som presenteras och används vid modellerna är valda utifrån 

denna avsikt, och är samtliga förankrade i tidigare forskning. Inledningsvis presenteras liknande 

studiers val av kontrollvariabler som knyts an till vilka kontrollvariabler som används i denna 

uppsats.  

 

En studie av Pettersson-Lidbom om hur svenska kommunpolitiker strategiskt använder sig av 

budgetunderskott, kontrollerar för variabler som är relaterade till budgetunderskott.86 Ett urval 

av dessa är variabler som befolkningsmängd, befolkningstäthet, andel unga (upp till 16 års 

ålder) och andelen äldre (över 65 års ålder) i kommunen och genomsnittlig inkomst per capita. 

Befolkningsmängd och befolkningstäthet fångar upp eventuella stordriftsfördelar. Andelen av 

befolkningen som är unga respektive äldre härrör till de obligatoriska uppgifter kommuner är 

ålagda. Den genomsnittliga inkomsten kontrolleras för därför att skatteinkomster är 

kommunernas huvudsakliga inkomstkälla, och att det dessutom fungerar som kontroll för lokal 

konjunktur.87  

 

Simon och Tatalovich utgår ifrån vad som är praxis inom litteraturen vid val av sina 

kontrollvariabler. De väljer exempelvis en kontrollvariabel för arbetslöshet eftersom en högre 

arbetslöshet förmodas leda till ökade budgetunderskott. För att ta hänsyn till analysenheters 

skillnader beträffande befolkningsmängd kontrolleras även detta i deras studie. 88 

 

Utifrån litteraturen som har nämnts ovan kommer kontrollvariabler för befolkningsmängd89 i 

tusentals personer och demografisk försörjningskvot90 att tas med i den statistiska analysen. 

Försörjningskvoten är summan av antalet personer i åldern 0-19 och antalet personer 65 år och 

äldre, dividerat med antalet personer i åldern 20-64. Åldersspannet är avgränsat till den ålder 

de flesta går i skola, och efter den ålder där pensionerar oftast sker. 

 

                                                 

85 Svensson & Teorell 2007, 204. 
86 Pettersson-Lidbom 2001, 577. 
87 Pettersson-Lidbom 2001, 577. 
88 Simon & Tatalovich 2014, 102 f. 
89 Kommun- och landstingsdatabasen u.å. b. 
90 Kommun- och landstingsdatabasen u.å. a. 
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En kontrollvariabel för befolkningsförändring i procent tas också med.91 Skälet är att det finns 

en tendens att kommuner där befolkningen minskar, har sämre resultat än kommuner där 

befolkningen ökar. En enklare förklaring till fenomenet är att det möjligtvis är svårare att dra 

ner på verksamhet än att bygga upp den.92 

 

I likhet med resonemanget fört av Simon och Tatalovich tas en kontrollvariabel för 

arbetslösheten i kommunen med. Variabeln antas fånga såväl lokala konjunkturer som 

minskade intäkter för kommunen. Data hämtas från Arbetsförmedlingens statistik över antalet 

inskrivna öppet arbetslösa på kommunnivå en genomsnittlig dag under året.93 Värdena är 

justerade för befolkningen i åldersintervallet 20-64 år för kommunen. 

 

I likhet med studierna av Pettersson-Lidbom, Borge samt Simon och Tatalovich kontrolleras 

resultatet för den genomsnittliga inkomsten för medborgare i kommunen. För detta används en 

variabel för medianinkomst i tusentals kronor, som inflationsjusterats till 2014 års priser. En 

högre medianinkomst medför att kommunens intäkter via skatten är högre. Det antas påverka 

minska en kommuns budgetunderskott. Data över medianinkomsten hämtas från Statistiska 

centralbyrån.94 

 

Tabell 3. Deskriptiv statistik för kontrollvariablerna. 

Variabel Observationer Medel Standardavvikelse Min Max 

Befolkningsmängd i 

tusental 

4828 31,83 62,38 2,42 911,99 

Befolkningsförändring 

i procent 

4828 0,03 0,99 -8,6 4,6 

Försörjningskvot 4828 0,79 0,08 0,5 1,1 

Arbetslöshet i procent 4828 3,63 1,33 0,59 11,13 

Medianinkomst i tkr 4828 220,64 25,13 156,16 341,20 

 

                                                 

91 Kommun- och landstingsdatabasen u.å. c.  
92 Wallenskog, Annika; biträdande chefsekonom och analyschef vid Sveriges kommuner och landsting. E-mail 2015-12-01. 
93 Arbetsförmedlingen u.å. 
94 Statistiska centralbyrån 2015b. 
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5. Modeller och resultat 

I detta avsnitt presenteras de tre modellerna för vilka effekterna av ideologi och regeringstyp 

på budgetunderskottet estimeras. Dessa är en poolad OLS-modell, en random effects-modell 

och en fixed effects-modell. Varje modell presenteras och förklaras var för sig, och följs sedan 

av en utförd regressionsanalys med respektive modell. Samtliga statistiska beräkningar utförs 

i Stata 13.0. Avsnittet avslutas med en tolkning av resultaten från fixed effects-modellen, vilket 

bedöms vara den modell som ger mest korrekta estimat av effekterna. Då variablerna antalet 

partier i styret och koalitionsstyre i princip mäter samma sak, presenteras resultaten från en 

modell med variabeln koalitionsstyre i tabell 10. 

 

5.1 Poolad OLS-modell 

Vid en poolad OLS-modell läggs samtliga observationer samman i en ”pool”, för att estimera 

en regressionsekvation för hela urvalet. Modellen gör ingen distinktion mellan de olika 

kommunerna, och ett antagande är att de estimerade regressionskoefficienterna är desamma för 

samtliga kommuner.95 

 

Modellen definieras som följande: 

𝑌𝑘𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝐻ö𝑔𝑒𝑟𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑘𝑡 + 𝛽3𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑟𝑖𝑑𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑘𝑡 + 𝛽4𝑀𝑎𝑗𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑘𝑡

+ 𝛽5𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑟𝑘𝑡 + 𝛽6𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑘𝑡

+ 𝛽7𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑘𝑡 + 𝛽8𝐹ö𝑟𝑠ö𝑟𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡𝑘𝑡

+ 𝛽9Ö𝑝𝑝𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑘𝑡 + 𝛽10𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑘𝑡 + 𝜇𝑘𝑡 

 

där 𝑌𝑘𝑡 representerar den beroende variabeln, resultat före extraordinära poster per capita, för 

kommun k (k1, …, k289) vid år t (t1998,…,t2014). 𝛽1 representerar interceptet. 𝛽2 och 𝛽3 

representerar effekten av ett högerstyre respektive blocköverskridande styre. 𝛽4 och 𝛽5 

representerar effekterna av ett majoritetsstyre respektive antalet partier i styret. 𝛽6 , 𝛽7, 𝛽8 och 

𝛽9 representerar effekterna av kontrollvariablerna befolkningsmängd, befolkningsförändring, 

försörjningskvot och arbetslöshet. 𝛽10 representerar effekten av kontrollvariabeln 

medianinkomst och 𝜇𝑘𝑡 representerar feltermen. 

 

                                                 

95 Gujarati & Porter 2009, 593 f. 
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Ett antagande vid en poolad OLS-modell är att de oberoende politiska variablerna inte är 

stokastiska, vilket innebär att de inte är slumpmässiga. Om variablerna ändå är stokastiska, 

antas dessa inte vara korrelerade med feltermen. Ibland används även ett antagande om att de 

oberoende variablerna är strikt exogent givna, vilket innebär att de inte beror på tidigare, 

nuvarande eller framtida värden på feltermen. Vidare antar modellen att feltermerna är 

oberoende och normaldistribuerade med noll i medelvärde och konstant varians.96 

 

Den största nackdelen med modellen är att den inte särskiljer mellan kommunerna, och inte 

heller klargör om effekten av de oberoende variablerna över tid är desamma för alla kommuner. 

Genom att lägga samman observationer av analysenheter över tid, döljs kommunernas 

eventuella heterogenitet. De kommunspecifika variationerna, exempelvis huruvida en kommun 

systematiskt väljer att underskatta framtida kostnadsökningar, fångas i stället upp av feltermen. 

Konsekvensen är att feltermen kan korrelera med någon av de oberoende variablerna, vilket går 

emot ett av modellens antaganden. Vid en korrelation blir de estimerade 

regressionskoefficienterna förvrängda och inkonsistenta.97 Två modeller som tar hänsyn till 

icke-observerbar heterogenitet är fixed effects- och random effects-modellen, vilka presenteras 

i avsnitt 5.2. 

 

Vid en poolad OLS-modell finns det en möjlighet att delvis korrigera för de skeva estimeringar 

som följer av heteroskedasticiteten. En sådan metod är Whites heteroskedasticitets-korrigerade 

standardfel, så kallade robusta standardfel. Standardfel som inte är robusta har en tendens att 

överskatta precisionen i estimaten om observationerna är korrelerade inom kluster, likt i 

paneldata. Det gör att sannolikheten för typ 1-fel, det vill säga att man förkastar en korrekt 

nollhypotes, ökar. För att minska risken att dra felaktiga slutsatser, kan Whites metod användas 

för att korrigera regressionskoefficienternas standardfel och t-värden.98 

 

I tabellen nedan presenteras resultatet av den poolade OLS-modellen. I kolumn 1 estimeras 

effekten av de politiska variablerna. I kolumn 2 adderas kontrollvariablerna 

befolkningsförändring, befolkningsmängd, försörjningskvot och arbetslöshet till modellen. I 

kolumn 3 adderas slutligen kontrollvariabeln medianinkomst. 

 

                                                 

96 Gujarati & Porter 2009, 594. 
97 Gujarati & Porter 2009, 594 f. 
98 Gujarati & Porter 2009, 391. 
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Tabell 4. Estimerade effekter och standardfel med en poolad OLS-modell. 

Variabel (1) (2) (3) 

Högerstyre 319,6*** 151,9** 79,81 

 (62,32) (66,79) (66,88) 

Blocköverskridande 

styre 

87,30 71,35 84,25 

 (64,20) (65,87) (64,72) 

Majoritetsstyre -174,0*** -109,7* -128,0** 

 (60,57) (59,83) (58,84) 

Antal partier i styret 10,05 -19,26 9,488 

 (21,81) (21,78) (21,09) 

Befolkningsförändring  267,7*** 115,4*** 

  (27,55) (32,17) 

Befolkningsmängd  1,191*** 1,0144** 

  (0,422) (0,407) 

Försörjningskvot  550,9 684,3** 

  (356,5) (348,8) 

Arbetslöshet  -79,20*** 18,02 

  (18,78) (18,11) 

Medianinkomst   14,80*** 

   (1,416) 

Konstant 557,7*** 474,0 -3287*** 

 (73,03) (316,7) (405,1) 

    

N 4 828 4 828 4 828 

R2 0,013 0,057 0,096 

I tabellen är den beroende variabeln resultat före extraordinära poster, per capita. 

Regressionskoefficienternas standardfel är robusta och inom parenteser. 

* = p < 0,10 ** = p < 0,05 *** = p < 0,01. 

 

Utifrån tabellen ovan estimeras en del effekter vara statistiskt signifikanta. Med anledning av 

antagandet att feltermerna är konstanta, bör ett test för heteroskedasticitet utföras innan några 

slutsatser om estimaten kan dras. Detta test presenteras och utförs i nästkommande avsnitt. 

  

5.1.1 Breusch-Pagan Lagrange multiplier-test 

Breusch-Pagan Lagrange multiplier-testet, LM-testet, avgör om det är lämpligt att använda en 

OLS-regression eller om en random effects-modell är att föredra.99 

 

Som nämnt i avsnittet ovan, kräver en poolad OLS-modell att ett antal antaganden ska vara 

riktiga för att modellen ska ge korrekta estimat. Ett av dessa antaganden är att feltermen inte 

korrelerar med någon av de oberoende politiska variablerna. För att säkerställa huruvida detta 

antagande stämmer, är det lämpligt att utföra ett test för heteroskedasticitet. LM-testet prövar 

                                                 

99 Terres-Reyna 2007, 32. 
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huruvida den uppskattade variansen hos feltermen är beroende på värdena hos de oberoende 

politiska variablerna. Om så är fallet, förekommer heteroskedasticitet, och en modell med 

kommunspecifika intercept, likt random effects-modellen är att föredra framför den poolade 

OLS-modellen.100 

 

Nollhypotesen i LM-testet är att variansen mellan analysenheterna är noll, det vill säga att det 

inte finns någon signifikant skillnad mellan analysenheterna. Om testet visar sig vara 

signifikant, förkastas nollhypotesen och en poolad OLS-regression är inte ett lämpligt 

estimat.101 

 

Tabell 5. LM-test. 

𝝌𝟐  Prob > 𝝌𝟐  

207,73 0,0000 

 

Resultatet av LM-testet föranleder att nollhypotesen om att variansen mellan analysenheterna 

är noll, förkastas. Sannolikheten för att uppnå beräknat 𝜒2-värde på 207,73, är 0,0000 %. Testet 

är statistiskt signifikant, och en random effects-modell är att föredra framför en poolad OLS-

modell.102 

5.2 Modeller med kommunspecifika intercept 

Som LM-testet visar finns det icke-observerade effekter som behöver tas hänsyn till för att ge 

korrekta estimat av de oberoende politiska variablerna. Eftersom variationen mellan 

analysenheterna kan ha inflytande på den beroende variabeln ger en modell med 

kommunspecifika effekter ett mer korrekt estimat än en poolad OLS-modell.103 Två modeller 

för att estimera de kommunspecifika effekterna är random effects-modellen och fixed effects-

modellen, där den förstnämnda kräver striktast antaganden. 

 

5.2.1 Random effects-modellen 

Den första av de två modellerna som tar hänsyn till icke-observerbar heterogenitet är den så 

kallade random effects-modellen, RE-modellen. I kontrast till den poolade OLS-modell, som 

                                                 

100 Rabe-Hesketh & Skrondal 2011, 88 f. 
101 Torres-Reyna 2007, 32. 
102 Rabe-Hesketh & Skrondal 2011, 89. 
103 Torres-Reyna 2007, 25. 
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har ett konstant intercept för samtliga analysenheter, har RE-modellen i stället ett intercept för 

varje enskild analysenhet. Modellen definieras som följande: 

𝑌𝑘𝑡 = 𝛽1 + 𝛽2𝐻ö𝑔𝑒𝑟𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑘𝑡 + 𝛽3𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑟𝑖𝑑𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑘𝑡 + 𝛽4𝑀𝑎𝑗𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑘𝑡

+ 𝛽5𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑟𝑘𝑡 + 𝛽6𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑘𝑡

+ 𝛽7𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑘𝑡 + 𝛽8𝐹ö𝑟𝑠ö𝑟𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡𝑘𝑡

+ 𝛽9Ö𝑝𝑝𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑘𝑡 + 𝛽10𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑘𝑡 + ω𝑘𝑡 

Det som skiljer RE-modellen från den poolade OLS-modellen är feltermen ω𝑘𝑡, som är summan 

av de två feltermerna 𝜀𝑘𝑡 + 𝜇𝑘𝑡. Den summerade feltermen anger feltermen såväl inom som 

mellan analysenheterna. Således får respektive kommun ett kommunspecifikt intercept, som 

uttryckts som en avvikelse från det genomsnittliga interceptet. Att det uttrycks som en avvikelse 

härleds ur ett antagande om att de 289 kommunerna i studien är att betrakta som ett stickprov 

ur en större population, där det genomsnittliga interceptet är 𝛽1. 

 

En styrka med RE-modellen, i jämförelse med FE-modellen, är att den tillåter estimering av 

effekter av variabler som är konstanta över tid, så kallade tidskonstanta variabler. Ett tillämpbart 

exempel för denna uppsats är huruvida kommunen är belägen på landsbygden.104 För en 

estimering av effekterna behöver de tidskonstanta variablerna specificeras i modellen, vilket 

rimligtvis kan vara ett problem. Det är inte alltid möjligt att veta vilka egenskaper som kan 

tänkas ha effekt, och inte heller är det säkert att egenskaperna är tillgängliga och mätbara. Att 

inte specificera variablerna kan förvränga estimaten av effekterna för de variabler man 

skattar.105 

Ett antagande för modellen är att de två feltermerna, 𝜀𝑘 + 𝜇𝑘𝑡, inte korrelerar med de oberoende 

politiska variablerna.106 Vid en korrelation ger RE-modellen en skev estimering av 

regressionskoefficienterna. I sådana fall ger en fixed effects-modell bättre estimat. Därför är det 

viktigt att utföra ett test för korrelationen, vilket görs i avsnitt 5.2.3 om Hausman-testet. 

 

 

                                                 

104 Terres-Reyna 2007, 25. 
105 Torres-Reyna 2007, 26. 
106 Gujarati & Porter 2009, 603. 
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Tabell 6. Estimerade effekter och standardfel med en RE-modell. 

Variabel (1) (2) (3) 

Högerstyre 341,8*** 155,4* 53,66 

 (81,82) (84,88) (86,87) 

Blocköverskridande styre 130,3 76,75 81,62 

 (90,84) (85,35) (81,57) 

Majoritetsstyre -157,2** -113,4* -102,8 

 (70,78) (66,43) (67,27) 

Antal partier i styret 7,557 -18,42 1,184 

 (28,42) (26,60) (26,19) 

Befolkningsförändring  257,3*** 77,98** 

  (28,05) (31,93) 

Befolkningsmängd  1,721** 1,160* 

  (0,741) (0,646) 

Försörjningskvot  1,113** 867,4** 

  (498,4) (436,7) 

Arbetslöshet  -122,4*** -9,549 

  (25,99) (25,08) 

Medianinkomst   18,48*** 

   (1,736) 

Konstant 534,0*** 166,3 -4 132*** 

 (86,64) (431,3) (517,1) 

    

N 4 828 4 828 4 828 

R2 0,007 0,048 0,118 

I tabellen är den beroende variabeln resultat före extraordinära poster, per capita. 

Regressionskoefficienternas standardfel är robusta och inom parenteser. 

* = p < 0,10 ** = p < 0,05 *** = p < 0,01. 

 

Innan några slutsatser dras ifrån estimaten i tabellen ovan, kommer den andra modellen som tar 

hänsyn till icke-observerbar heterogenitet inom och mellan analysenheter att presenteras. Efter 

presentationen av modellen kommer ett Hausman-test genomföras, för att avgöra om en RE-

modell eller en FE-modell ger mest korrekta estimat. 

5.2.2 Fixed effects-modellen 

Fixed effects-modellen, FE-modellen, är den andra modellen som tar hänsyn till icke-

observerbar heterogenitet. Varje kommun tillskrivs ett specifikt intercept som kan skilja sig åt 

från andra kommuner, men det kommunspecifika interceptet antas inte förändra sig över tid. 

Modellen definieras som följande: 

 

𝑌𝑘𝑡 = 𝛽1k + 𝛽2𝐻ö𝑔𝑒𝑟𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑘𝑡 + 𝛽3𝐵𝑙𝑜𝑐𝑘ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑟𝑖𝑑𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑘𝑡 + 𝛽4𝑀𝑎𝑗𝑜𝑟𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑠𝑡𝑦𝑟𝑒𝑘𝑡

+ 𝛽5𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑒𝑟𝑘𝑡 + 𝛽6𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑚ä𝑛𝑔𝑑𝑘𝑡

+ 𝛽7𝐵𝑒𝑓𝑜𝑙𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓ö𝑟ä𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔𝑘𝑡 + 𝛽8𝐹ö𝑟𝑠ö𝑟𝑗𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑘𝑣𝑜𝑡𝑘𝑡

+ 𝛽9Ö𝑝𝑝𝑒𝑛 𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑠𝑙ö𝑠ℎ𝑒𝑡𝑘𝑡 + 𝛽10𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡𝑘𝑡 + 𝜇𝑘𝑡 
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Skillnaden mot RE-modellen är att 𝛽1k  representerar det kommunspecifika interceptet och att 

𝜇𝑘𝑡 representerar feltermen. 

Interceptet är indexerat med k, vilket indikerar att variabelvärdet kan variera mellan 

kommunerna. Interceptet fångar kommunspecifika egenskaper, vilka är egenskaper inom en 

kommun som kan medföra att dess värde på den beroende variabeln systematiskt skiljer sig åt 

från andra kommuner. Två sådana faktorer kan exempelvis vara kommunens val av 

ekonomistyrning, eller att det finns en tradition av att systematiskt gå med överskott. Det som 

bör poängteras är att det kan finnas många egenskaper som har en effekt på resultatet, men med 

antagandet att effekten av dessa egenskaper är konstanta. Att variabeln är tidskonstant syns i 

avsaknaden av ett indexerat t i termen 𝛽1k . Till skillnad mot RE-modellen, antas intercepten 

enbart variera mellan kommuner. Detta föranleder namnet på modellen som antyder att de 

kommunspecifika effekterna är fixerade över tid.107  

 

Vid en FE-modell kontrollerar man för att en kommunspecifik egenskap kan ha effekt på 

antingen beroende eller oberoende variabler, vilket föranleder en korrelation mellan 

kommuners residualer och de oberoende politiska variablerna. Om feltermerna är korrelerade 

med de oberoende variablerna ger FE-modellen ett mer korrekt estimat än RE-modellen.108 

 

Ett ytterligare antagande är att de tidskonstanta egenskaperna hos en kommun, är unika för just 

den kommunen och således inte korrelerar med de andra kommunernas tidskonstanta 

egenskaper. Eftersom varje kommun är unik, kommer kommunens residual och intercept inte 

att korrelera med de andra kommunernas residualer och intercept.  

 

Till skillnad mot RE-modellen kan inte koefficienterna för de enskilda tidskonstanta 

egenskaperna estimeras. Däremot kontrollerar FE-modellen för samtliga tidskonstanta 

egenskaper, vilket medför att dessa inte behöver specificeras i modellen. Huruvida detta medför 

att FE-modellen eller RE-modellen är att föredra, beror på om studien lägger vikt vid att 

estimera effekterna av de olika tidskonstanta egenskaperna. För denna uppsats är detta inte 

viktigt.109 

 

                                                 

107 Gujarati & Porter 2009, 596. 
108 Terres-Reyna 2007, 9. 
109 Gujarati & Porter 2009, 607. 
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Den skevhet som vid en poolad OLS-modell kan uppstå om det finns systematiska skillnader 

mellan analysenheter, kan i en FE-modell undvikas. Det görs genom de kommunspecifika 

intercepten, som förs in i modellen genom dummyvariabler för n-1 antal kommuner, vilket i 

detta fall innebär 288 stycken dummyvariabler. Den kommun utan dummyvariabel används 

som referenskommun, mot vilka estimaten för de andra 288 kommunerna refererar till. 110  

 

Tabell 7. Estimerade effekter och standardfel med FE-modell. 

Variabel (1) (2) (3) 

Högerstyre 389,1*** 247,4** 61,28 

 (110,3) (98,90) (90,21) 

Blocköverskridande 

styre 

197,2* 158,3 91,39 

 (113,0) (96,79) (88,19) 

Majoritetsstyre -132,6 -81,99 -16,51 

 (86,19) (82,67) (80,86) 

Antal partier i styret 4,891 -25,36 -39,53 

 (35,58) (32,26) (30,87) 

Befolkningsförändring   181,5*** 27,41 

  (31,35) (29,71) 

Befolkningsmängd  20,21*** 2,258 

  (4,652) (5,733) 

Försörjningskvot  4 274*** -1 255 

  (995,2) (913,0) 

Arbetslöshet  -216,9*** -50,07 

  (33,34) (31,35) 

Medianinkomst   28,49*** 

   (2,081) 

Konstant 490,2*** -2 639*** -4 498*** 

 (104,8) (830,7) (680,8) 

    

N 4 828 4 828 4 828 

R2 0,007 0,059 0,123 

I tabellen är den beroende variabeln resultat före extraordinära poster, per capita. 

Regressionskoefficienternas standardfel är robusta och inom parenteser. 

* = p < 0,10 ** = p < 0,05 *** = p < 0,01. 

 

5.2.3 Hausman-test 

I uppsatsens paneldata är antalet kommuner stort i förhållande till antalet studerade år, 289 

respektive 17. Vid sådana paneldata finns det stor sannolikhet att de estimerade effekterna 

mellan de två modellerna skiljer sig åt substantiellt.111 Skillnaderna är tydliga vid en jämförelse 

                                                 

110 Gujarati & Porter 2009, 596 f. 
111 Gujarati & Porter 2009, 606. 
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av tabell 6 och tabell 7. Att avgöra vilken av de två modellerna som ger mest korrekta estimat 

måste ske utifrån de antaganden som ligger till grund för respektive modell. 

 

För det första kan ett antagande för RE-modellen belysas, nämligen att de 289 kommunerna är 

att betrakta som ett stickprov ur en större population. Eftersom dessa kommuner utgör ett 

totalurval av antalet svenska kommuner, är det inte förenligt med att samtidigt vara ett 

stickprov.112 Detta är värt att belysa vid det första avgörandet mellan de två modellerna. 

 

För det andra, bör ett test utföras för att testa huruvida kommunernas residualer korrelerar med 

de oberoende politiska variablerna. Om residualerna korrelerar ger RE-modellen ett skevt 

estimat, och en FE-modell är att föredra.113 Det kan avgöras genom ett Hausman-test. Testets 

nollhypotes är att de estimerade effekterna för RE-modellen och FE-modellen inte signifikant 

skiljer sig åt. Om testet, som följer en 𝜒2-fördelning visar sig vara signifikant förkastas således 

nollhypotesen, och det finns en korrelation mellan residualerna och de oberoende variablerna. 

Det innebär att estimaten blir skeva vid en RE-modell, och en FE-modell är att föredra.114 

 

Tabell 8. Hausman-test. 

𝝌𝟐  Prob > 𝝌𝟐  

195,21 0,0000 

 

P-värdet anger sannolikheten för uppmätt 𝜒2-värde om nollhypotesen stämmer. I testet framgår 

att sannolikheten för detta är 0,0000. Med andra ord kan nollhypotesen förkastas, och FE-

modellen bedöms ge mest korrekta estimat. 

  

                                                 

112 Gujarati & Porter 2009, 606. 
113 Gujarati & Porter 2009, 606. 
114 Gujarati & Porter 2009, 604 f. 
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6. Analys av modellen 

I detta avsnitt sker en diskussion om resultaten från regressionsanalysen med FE-modellen, 

som finns att tillgå i tabell 7. De tre modellerna i tabellen innehåller olika uppsättningar 

kontrollvariabler, varför de estimerade effekterna skiljer sig åt väsentligt. Störst förändring av 

effekter och signifikans sker mellan modell 2 och 3, vid kontroll för medianinkomst. 

Inledningsvis sker därför en diskussion om estimaten i dessa två modeller som mynnar ut i att 

modell 3 bedöms ge mest korrekta estimat. Utifrån modell 3 prövas slutligen uppsatsens 

hypoteser. Hypotesen rörande koalitionsstyre testas i modell 4 i tabell 10. 

 

I tabell 7 presenteras de estimerade effekterna för samtliga variabler inkluderade i modellerna. 

Vid estimerade positiva värden på regressionskoefficienterna förbättras en kommuns resultat, 

medan en negativ regressionskoefficient försämrar den. Tabellen presenterar estimaten för tre 

modeller: modell 1, 2 och 3. I modell 1 inkluderas uteslutande de oberoende politiska 

variablerna, medan modell 2 kontrollerar effekterna för befolkningsförändring, 

befolkningsmängd, försörjningskvot och arbetslöshet. I modell 3 presenteras estimaten för en 

modell som utöver de tidigare kontrollvariablerna, även kontrollerar för medianinkomst.  

 

Som tabellen åskådliggör, skiljer sig de estimerade effekterna i de tre modellerna åt väsentligt. 

Utan kontroll för alternativa förklaringsfaktorer estimeras effekterna av två politiska oberoende 

variabler vara signifikanta: högerstyre och blocköverskridande styre. I modell 2 estimeras 

enbart effekten av ett högerstyre vara statistiskt signifikant. I modell 3 är enbart effekten av 

medianinkomst statistiskt signifikant. Eftersom isolering av orsakssamband är en viktig del i att 

belägga kausalitet, kommer fortsatt analys att utgå ifrån estimaten i modell 2 och 3.  

 

Som mått på graden av anpassning i modellerna används andelen förklarad varians. Den 

förklarade variansen i modell 2 och 3 är 0,059 respektive 0,123. Det låga R2-värdet tyder på att 

det finns många fler faktorer som påverkar den beroende variabeln, utöver de variabler som 

inkluderas i modellen. En sådan faktor skulle kunna vara försäljningar av fastigheter, som 

kommunerna inte klassificerar som extraordinära poster. I förhållande till andelen förklarad 

varians i studien av exempelvis Borge, är förklaringskraften för modellerna i denna uppsats 
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mycket låg. Det är däremot viktigt att poängtera att en hög förklarad varians inte säger 

någonting om hur väl modellen faktiskt belägger kausalitet.115  

 

Modell 2 

I tabell 7 framgår att de estimerade effekterna av flera variabler i modell 2 är statistiskt 

signifikanta. Utav de politiska variablerna är effekten av ett högerstyre positiv och statistiskt 

signifikant på 5-procentsnivå. I modellen är också de estimerade effekterna för samtliga 

kontrollvariabler statistiskt signifikanta på 1-procentsnivå. 

 

Kontrollvariablerna beträffande befolkningsmängd och befolkningsförändring, estimeras ha en 

positiv effekt på kommuners resultat. Dessa estimerade effekter ligger i linje med vad som 

förväntades. Vid en ökning i befolkningsmängd med 1000 personer, ökar resultatet med ca 

20,21 kr. På ett likartat sätt är effekten av en ökning i befolkningstillväxttakten med en 

procentenhet, att resultatet ökar med ca 181,5 kr. Båda effekter ger en indikation att eventuella 

stordriftsfördelar har en inverkan på kommunens ekonomi. Att en växande kommun generellt 

ökar resultatet i förhållande till krympande kommuner, ger en indikation i linje med påståendet 

om att det kan vara svårare för kommuner att dra ned på verksamhet än att bygga upp den.116 

 

Kontrollvariabeln arbetslöshet inkluderas i modellen därför att en ökad arbetslöshet antas ge 

mindre inkomster för kommunen, och att variabeln ses som en indikator för lokala 

konjunkturer. I modell 2 estimeras effekten av en ökad arbetslöshet vara negativ, och minskar 

kommunens resultat med ca 216,9 kr per procent i öppen arbetslöshet. 

 

Effekten av kontrollvariabeln försörjningskvot förbryllar då den estimeras vara positiv, vilket 

går emot vad som förväntades. Variabeln mäter andelen personer i åldern 0-19 år och över 65 

år, dividerat med antalet personer i åldern 20-64. Eftersom det är att anta att personer inom det 

sistnämnda intervallet är de som primärt genererar skatteinkomster till kommunen, bör effekten 

av en högre försörjningskvot vara negativ. Med anledning av att en förändrad försörjningskvot 

antas påverka resultatet, är det viktigt att kontrollera för detta i modellen. Den skattade 

regressionskoefficienten bör däremot tolkas med försiktighet, med anledning av hur variabeln 

är kodad. Den genomsnittliga försörjningskvoten i materialet är 0,79 personer. En ökning med 

                                                 

115 Borge 2005, 335. 
116 Wallenskog, Annika; biträdande chefsekonom och analyschef vid Sveriges kommuner och landsting. E-mail 2015-12-01. 
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ett skalsteg, innebär att försörjningskvoten ökar till 1,79 personer. En sådan förändring sker inte 

i någon kommun, och är inte representativ för hur variationen ser ut. En variabel med fler men 

mindre skalsteg vore därför att föredra. Däremot är det värt att poängtera att effekten inte ligger 

i linje med vad som förväntades. 

 

Modell 3 - Kontroll för medianinkomst 

I modell 3 kontrolleras det utöver tidigare variabler även för medianinkomsten i kommunen. 

Den estimerade effekten av variabeln bör tolkas som att en kommuns resultat ökar med 28,49 

kr om medianinkomsten i kommunen ökar med 1000 kr. Variabeln är statistiskt signifikant på 

1-procentsnivå. Vid kontroll för medianinkomsten i kommunen försvinner de signifikanta 

effekterna av samtliga andra variabler som estimerades ha en signifikant effekt i modell 2. 

Effekterna av högerstyre, blocköverskridande styre, majoritetsstyre, befolkningsförändring, 

befolkningsmängd och arbetslöshet minskar och effekten av högerstyre är inte längre statistiskt 

signifikant. Den i modell 2 estimerade positiva effekten av en högre försörjningskvot estimeras 

i modell 3 vara negativ. Enbart den negativa effekten av antalet partier i styret förstärks.  

 

För att dra en korrekt kausal slutsats, är det av stor vikt att kontrollera för andra potentiella 

orsaksfaktorer. Att dra slutsatser utifrån estimaten i modell 2, skulle kunna vara missvisande 

eftersom modellen inte isolerat effekterna från inverkan av medianinkomst. För att inte begå ett 

så kallat typ I-fel är en rimlig försiktighetsåtgärd att dra slutsatser utifrån estimaten i modell 3. 

 

Att kontrollera för medianinkomst har jag motiverat med att skatteintäkterna är kommunernas 

största intäktskälla och att variabeln kan agera indikator för lokala konjunkturer. Motiveringen 

är snarlik den bakom valet av arbetslöshet som kontrollvariabel. Däremot blir samtliga estimat 

väsentligt förändrade vid kontroll för medianinkomst, vilket inte förekommer när enbart 

arbetslöshet används som kontrollvariabel. För att testa förändringar i estimaten utfördes ett 

ytterligare test, där kontrollvariabeln arbetslösheten utelämnades ur modell 3. Estimaten i denna 

modell skiljde sig inte åt nämnvärt från modell 3. Därför menar jag att medianinkomsten ger en 

indikation om ett samband som berör mer än den lokala konjunkturen. 

 

I uppsatsen ämnar jag inte ge en fullständig förklaring till sambandet mellan medianinkomst 

och kommuners resultat, men en kortare diskussion är ändå lämplig. En möjlig förklaring skulle 

kunna ligga i sättet för hur en kommuns budget fastställs. Eftersom budgeten bestäms i slutet 

av ett år för nästkommande år, utgår man ifrån prognoser för hur skattebasen och 
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skatteintäkterna förväntas förändras under året. Det kan vara så att det är svårt att förutse 

förändringar i medianinkomsten. Med anledning av balanskravet kan det vara svårt för 

kommuner att göra stora förändringar beträffande utgifter från år till år, varför kommunerna är 

mer restriktiva till att höja utgifterna. Följden kan vara att intäkterna systematiskt underskattas 

till följd av att intäkterna ökar i snabbare takt än kommunens utgiftsökningar, vilket får ett 

positivt utslag på kommunens resultat. 

 

För att inte överskatta effekterna av de oberoende politiska variablerna på kommuners resultat, 

kommer hypoteserna att besvaras utifrån estimaten i modell 3. 

 

Slutligen nämns här också en modell där hänsyn tagits till värden på den beroende variabeln 

som kan betraktas som extrema. Eftersom dessa observationer kan ha stor påverkan på 

estimaten, har jag därför testat att utföra en regressionsanalys med samma modell som modell 

3, men där de mest extrema värdena trunkerats. Samtliga värden över 2000 kr trunkerades till 

2000 kr, medan samtliga värden mindre än -2000 kr trunkerades till -2000 kr. Sammanlagt 

trunkerades värdena för 593 observationer. De estimerade effekterna vid trunkering skiljde sig 

inte mycket åt från modell 3. Effekten av medianinkomsten minskade från +28,49 till 24,10, 

och var fortfarande statistiskt signifikant på 1-procentsnivå. Däremot blev effekten av 

populationsförändring och arbetslöshet statistiskt signifikant på 10-procentsnivå. 

 

6.1 Ideologisk tillhörighet 

Hypoteser 

H1: Högerstyren minskar budgetunderskottet. 

H2: Vänsterstyren minskar budgetunderskottet. 

 

För att pröva teorierna om regeringars ideologiska tillhörighets effekt på budgetunderskotten, 

formulerades två hypoteser. För att nollhypotesen om att det inte har någon ska kunna förkastas, 

krävs en statistiskt signifikant effekt för variabeln högerstyre. Är den estimerade effekten 

positiv förkastas nollhypotesen till förmån för hypotes 1. Estimeras effekten i stället vara 

negativ förkastas nollhypotesen till förmån för hypotes 2. 

 

I modell 3 är regressionskoefficienten för högerstyre skattad till +61,28 kr. Estimatet tolkas 

som att en kommun som går från vänster till högerstyre genomsnittligt ökar resultatet med 61,28 
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kr. Den estimerade effekten är emellertid inte statistiskt signifikant. Eftersom en statistiskt 

signifikant effekt är ett krav för att nollhypotesen ska kunna förkastas, är det inte möjligt att 

hävda att ett högerstyre har en positiv effekt på budgetunderskottet. 

 

Den stora förändring som sker mellan modell 2 och 3 är värd att diskutera, eftersom effekten 

av variabeln högerstyre minskar och är inte längre statistiskt signifikant. Det verkar finnas ett 

tydligt samband mellan inkomst och högerstyre. När medianinkomsten i en kommun ökar, ökar 

även sannolikheten för ett högerstyre. Det tycks snarare vara en högre medianinkomst, och inte 

ett högerstyre, som är orsaken till det relativt sett högre resultatet.  

 

Effekter av ett blocköverskridande styre 

Tabell 9. Deskriptiv statistik för antalet observationer med respektive politiskt styre. 

Antal vänsterstyren Antal högerstyren Antal blocköverskridande styren 

1983 2074 771 

 

Av uppsatsens totala antal observationer, 4828 stycken, föreligger ett styre som är att betrakta 

som blocköverskridande vid 771 observationer.117 För att studera effekterna av hur 

blocköverskridande styren påverkar kommuners resultat, inkluderades i modellerna en 

dummyvariabel för blocköverskridande styren. Detta gjordes av två skäl. För det första kan det 

finnas något systematiskt som gör att dessa observationer skiljer sig från de andra, varför det är 

viktigt att undersöka även denna effekt. För det andra är det inte önskvärt att exkludera ca 16 

procent av alla observationer, då det kan snedvrida estimaten. 

 

Den estimerade regressionskoefficienten för ett blocköverskridande styre är +91,39. Det tolkas 

som att en kommun som går från vänsterstyre till blocköverskridande styre i genomsnitt ökar 

sitt resultat med 91,39 kr. Inte heller denna effekt är statistiskt signifikant, varför inga slutsatser 

kring denna variabel kan dras. 

 

6.2 Regeringstyp 

För att pröva teorierna om regeringstypers effekt på budgetunderskottet användes variablerna 

majoritetsstyre, antal partier i styret och koalitionsstyre. Hypoteserna om majoritetsstyre och 

                                                 

117 Att antalet styren är ojämna beror på att ett antal observationer exkluderats. Se appendix. 
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antalet partier i styret analyseras utifrån estimaten i modell 3 i tabell 7. Då en variabel för 

koalitionsstyre i princip mäter samma sak som variabeln för antalet partier prövas hypotesen 

om koalitionsstyre i modell 4 som presenteras i tabell 10.  

 

Majoritetsstyre 

H3: Ett majoritetsstyre minskar budgetunderskottet. 

 

För att undersöka effekten av ett majoritetsstyre på en kommuns budgetunderskott, användes 

en dummyvariabel för majoritetsstyre. Om den estimerade effekten av variabeln är positiv och 

statistiskt signifikant, går det att hävda att ett majoritetsstyre minskar budgetunderskottet. Det 

innebär att nollhypotesen, att majoritetsstyre inte har någon effekt, kan förkastas till förmån för 

hypotes 3. 

 

I modell 3 är den estimerade effekten av ett majoritetsstyre -16,51. Detta tolkas som att en 

kommun vars politiska styre går från att styra i minoritet till majoritet, försämras kommunens 

resultat med 16,51 kr. Denna indikation går emot vad som förväntades utifrån teorierna om 

vetopunkter, där det förväntades att effekten av ett majoritetsstyre var positiv. I tabellen går det 

också att se att denna effekt inte är statistiskt signifikant, varför inga slutsatser kan dras. Det 

går således inte att hävda att ett majoritetsstyre varken ökar eller minskar en kommuns 

budgetunderskott. 

 

Antalet partier i styret 

H4: Fler partier i ett styre ökar budgetunderskottet. 

 

För att undersöka om antalet partier i ett styre påverkar en budgetunderskottet formulerades en 

hypotes att fler partier i ett styre ökar budgetunderskottet. Denna hypotes prövas i förhållande 

till nollhypotesen, att antalet i ett styre inte har någon effekt på budgetunderskottet. Om effekten 

för variabeln antalet partier i styret estimeras vara negativ och statistiskt signifikant, förkastas 

nollhypotesen till förmån för hypotes 4. 

 

Den estimerade regressionskoefficienten för variabeln är -39,53. Variabeln bör tolkas som att 

varje extra parti som ingår i det politiska styret, minskar en kommuns resultat med 39,53 kr. 

Estimatet indikerar att antalet partier kan ha en negativ effekt på budgetunderskottet, men då 
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effekten inte statistiskt signifikant kan inte någon slutsats dras från resultatet. Det innebär att 

nollhypotesen inte kan förkastas till förmån för hypotes 4. 

 

Koalitionsstyre 

H5: Koalitionsstyren ökar budgetunderskottet. 

 

För att undersöka effekten av ett koalitionsstyre på en kommuns budgetunderskott, användes i 

modell 4 i tabell 10 en dummyvariabel för koalitionsstyre. Nollhypotesen är att ett 

koalitionsstyre inte har någon effekt på budgetunderskottet, medan hypotes 5 är att effekten är 

negativ. Om den estimerade effekten av koalitionsstyre är negativ och statistiskt signifikant, 

kan nollhypotesen förkastas till förmån för hypotes 5. 

 

Tabell 10. Estimerade effekter och standardfel för en FE-modell med variabeln koalitionsstyre. 

 (4) 

Koalitionsstyre -68,42 

 (123,98) 

Högerstyre -11,56 

 (69,22) 

Blocköverskridande styre 59,67 

 (80,91) 

Majoritetsstyre -21,21 

 (80,03) 

Befolkningsförändring i 

procent 

26,50 

 (29,72) 

Befolkningsmängd 2,30 

 (5,79) 

Försörjningskvot -1 220,08 

 (905,14) 

Arbetslöshet -49,64 

 (31,43) 

Medianinkomst 28,47*** 

 (2,10) 

Konstant -4 540*** 

 (675,24) 

  

N 4 828 

R2 0,122 

I tabellen är den beroende variabeln resultat före extraordinära poster, per capita. 

Regressionskoefficienternas standardfel är robusta och inom parenteser. 

* = p < 0,10 ** = p < 0,05 *** = p < 0,01. 
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Den estimerade effekten av ett koalitionsstyre är -68,42. Det tolkas som att en kommun vars 

politiska styre går från ett enpartistyre till ett koalitionsstyre minskar sitt resultat med 68,42 kr. 

I modell 4 är inte effekten statistiskt signifikant, varför inga slutsatser kan dras. 

 

7. Diskussion och slutsatser 

I detta avsnitt kopplas resultaten i uppsatsen till de två frågeställningar som ämnades besvaras 

i uppsatsen. Det är vid en statistisk analys med en FE-modell på svenska kommuner under 

perioden 1998 till 2014 inte möjligt att hävda att kommuners budgetunderskott påverkas av de 

valda politiska variablerna.  

 

1. Hur påverkas en kommuns budgetunderskott av det politiska styrets ideologiska 

tillhörighet? 

2. Hur påverkas en kommuns budgetunderskott av kommunens regeringstyp, med 

avseende på majoritetsstyre, antalet partier i styret och koalitionsstyre? 

 

Av de valda variablerna i modell 3 och 4, är enbart effekten av kontrollvariabeln medianinkomst 

statistiskt signifikant. De resultat som fås, gör det inte möjligt att acceptera någon utav de fem 

hypoteser om de politiska variablernas effekt på en kommuns budgetunderskott. Det förefaller 

som att svenska kommuners budgetunderskott inte påverkas av vare sig det politiska styrets 

ideologiska tillhörighet eller av regeringstyp.  

 

Resultaten från denna uppsats skiljer sig åt från en del av resultatet från tidigare studier. Medan 

tidigare studier i flera fall visar att det kan finnas en effekt av de politiska variablerna på 

budgetunderskotten, tycks det inte finnas sådana effekter för mina observationer. Detta kan bero 

på att tidigare forskning har andra val av analysenheter och tidsperiod än denna uppsats. 

Sannolikheten för att de politiska variablerna skulle ha en effekt på budgetunderskotten 

bedömdes vara som minst vid en studie av svenska kommuner. Om resultaten hade medfört att 

någon av de valda hypoteserna kunnat accepteras, skulle det ha varit ett argument i en möjlig 

generalisering till en större population. Generaliseringen skulle varit möjlig utifrån antagandet 

att sannolikheten för effekter på andra analysenheter bedöms vara större. Med anledning av 

least likely-metoden kan andra studiers resultat mycket väl stämma, och att det således finns en 

effekt av politiska variabler på budgetunderskott. Däremot finns det inget sådant samband i mitt 

urval av observationer. 
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De stora förändringarna i estimat vid kontroll för medianinkomst, betonar vikten av kontroll för 

relevanta alternativa orsaksförklaringar. När effekterna av de politiska variablerna enbart 

kontrollerades för befolkningsmängd, befolkningsförändring, försörjningskvot och 

arbetslöshet, var effekten av ett högerstyre på budgetunderskottet positiv och statistiskt 

signifikant, varför hypotes 1 hade kunnat accepteras. Det hade således vid modell 2 varit möjligt 

att hävda att regeringars ideologiska tillhörighet har en effekt på budgetunderskottet, så till vida 

att högerstyren minskar budgetunderskotten i jämförelse med vänsterstyren. 

 

Valet av medianinkomst som kontrollvariabel skedde med anledning av att det mer eller mindre 

är praxis i liknande studier att kontrollera för konjunktur och ekonomisk tillväxt. 

Medianinkomst ansågs således vara en lämplig indikator, i likhet med studierna utförda av 

Borge och Pettersson-Lidbom. Camerons studie använder sig enbart av en bivariat 

regressionsanalys, utan kontroll för vare sig medianinkomst eller BNP.118 Detta kan vara ett av 

flera skäl till varför Camerons resultat visar på en effekt av regeringars ideologiska tillhörighet 

på budgetunderskotten. Studier som kommit att följa Camerons tes om ideologins påverkan, 

har därför valt att kontrollera för BNP-tillväxt i landet och arbetslöshet och således fått andra 

resultat.119 Som litteraturgenomgången visat, skiljer sig olika studiers resultat åt. Indikationerna 

från resultaten i denna uppsats tyder på att estimaten kan skilja sig åt väsentligt beroende på val 

av kontrollvariabler, varför studier med alternativa kontrollvariabler hade kunnat utgöra ett 

bidrag till teoribildningen. 

 

Avslutningsvis vill jag betona resultatens implikationer för det kommunala 

utjämningssystemet. Ett av syftena med utjämningssystemet är att skapa likvärdiga ekonomiska 

förutsättningar oberoende av kommuninvånarnas inkomster. Därför sker en omfördelning från 

kommuner där medborgarnas inkomster är högre till kommuner där medborgarnas inkomster 

är lägre. Den estimerade effekten av medianinkomst indikerar att medianinkomsten, trots 

utjämningssystemet, påverkar kommuners resultat. Den utjämning av skatteinkomster som sker 

mellan kommuner motsvarar inte det som anges som syfte, nämligen att kommuners resultat 

enbart ska spegla skillnader i effektivitet, service- och avgiftsnivå.120  

                                                 

118 Cameron 1985. 
119 Simon & Tatalovich 2014, 102. 
120 Regeringen 2015. 
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Appendix 

Region Gotland exkluderas från materialet med anledning av dess ansvar för regional politik. 

Då regionen ansvarar för både landstings- och kommunala uppgifter, och har ett regionalt 

utvecklingsansvar, finns svårigheter att jämföra data med avseende på resultat före 

extraordinära poster. 

 

Följande 62 observationer exkluderades på grund av att dess politiska styre klassificerats som 

”hoppande majoriteter” av SKL: 

 Askersund 1999-2002 

 Degerfors 1999-2002 

 Herrljunga 1998 

 Kil 1998 

 Malå 1998 

 Mellerud 1998-2002 

 Munkedal 1998 

 Sjöbo 1999-2002 

 Skurup 1999-2002 

 Storuman 1998-2002 

 Svedala 1999-2010 

 Svenljunga 1999-2002 

 Säffle 1998 

 Söderhamn 1999-2002 

 Sölvesborg 1999-2002 

 Vansbro 1999-2002 

 Vårgårda 1998 

 Älvdalen 1998 

 Ödeshög 1998 

 

Följande 8 observationer exkluderades på grund av omval i kommunen: 

 Orsa 2003-2006 

 Örebro 2011-2014 
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Följande 8 observationer exkluderades på grund av icke definierat styre: 

 Gnesta 2003-2006 

 Götene 2011-2014 

Följande observation exkluderades på grund av avsaknad av data för resultat före extraordinära 

poster: 

 Nykvarn 2012 

 

Följande 6 observationer är inte med i materialet med anledning av kommundelningar. För 

Knivsta finns enbart komplett data från och med år 2003, då kommunen bildades 2002. För 

Nykvarn saknas data för år 1998 då kommunen bildades detta år. 


