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Syfte: Uppsatsen syftar till att utröna vilka faktorer som påverkar kommuners finansiella 
hållbarhet och dess möjlighet att efterleva lagstiftarens krav på ekonomi i balans (det 
s.k. balanskravet). Genom inhämtande av offentliga data och statistik söker studien
undersöka vilka omständigheter som tenderar att korrelera med att balanskravet ej
uppfylls. Tyngdpunkt har lagts på såväl externa som interna förklaringsmekanismer,
där bland annat befolkningsförändring, soliditet och politiskt styre undersökts och satts
i relation till kommuners balanskravsresultat.

Teori: Studiens teoretiska utgångspunkter utgörs av tidigare empiri och forskning. Härlett ur 
tidigare studier inom ämnet finansiell stress/financial distress har fem hypoteser om 
potentiella förklaringsfaktorer för ett ej uppfyllt balanskrav konstruerats.

Metod: Studien tar en kvantitativ och statistisk ansats där en totalundersökning av Sveriges 289 
primärkommuner har genomförts för undersökningsperioden 2013–2020. Offentlig 
data och statistik har inhämtats och bearbetats i SPSS för att testa hypoteser och besvara 
frågeställning.

Resultat: Av genomförd studie att döma kan slutsatsen dras att mer än hälften (56,7%) av 
kommunerna minst en gång under perioden 2013–2020 inte lyckats uppnå positivt 
balanskravsresultat. För de fem hypoteser som undersöktes kunde befolknings-
minskning konstateras ha en signifikant korrelation med ett ej uppfyllt balanskrav. 
Resterande hypoteser om kommunstorlek, soliditet, arbetslöshet och koalitionsstyre 
förkastas då de ej påvisade signifikant samband med ett ej uppfyllt balanskravsresultat 
på det sätt som predikterades.
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1. Introduktion

I följande avsnitt redogörs en bakgrund till ämnet. Därefter följer tidigare forskning, syfte 
och frågeställning samt en beskrivning av studiens disposition.

“Var tredje region och var fjärde svensk kommun gick med underskott 2018, enligt siffror 

från Sveriges kommuner och landsting. Så många kommuner har inte gått med underskott 

sedan 2008, och nu kan det bli fråga både om besparingar och höjd skatt”

Svt Nyheter (Öbrink 13 maj 2019)

 
Av Sveriges 290 kommuner präglas samtliga av skiftande karaktär och heterogena 

förutsättningar, vilket inte sällan framgår när de kommunala ekonomierna granskas och 

utvärderas. Principen om att kommuner ska upprätta en budget i balans har sedan länge spelat 

en central roll i den finansiella styrningen av kommuner (prop 2003/04:105). Sveriges 

kommuner ansvarar idag tillsammans med regionerna för närmare 70% av den samlade 

offentliga konsumtionen och svarar således för en betydande del av samhällsekonomin (SOU 

2021:75). Trots ett distinkt utjämningssystem med intention att neutralisera effekter som kan 

uppstå till följd av variationer i skattekraft, befolkningstäthet och ogynnsamma 

kostnadsstrukturer (SKR 2022) klarar en betydande del av de svenska kommunerna inte av att 

upprätthålla en ekonomi i balans. Hur kommer det sig? 

I kölvattnet av 1990 - och 2000 - talets finanskriser kom ett nytt begrepp att myntas inom den 

internationella forskningen - financial distress - vilken applicerats i syfte att kartlägga vilka 

faktorer som påverkar den offentliga ekonomin. Termen har fått en vedertagen status, där 

innebörden kan sammanfattas som ekonomisk stress eller frånvaron av finansiell stabilitet. En 

vanligt förekommande tolkning av finansiell stress är när den offentliga organisationen inte 

längre har möjlighet att leverera välfärdstjänster i nuvarande utsträckning utan att tvingas införa 

skattehöjningar (Gorina m.fl. 2017; Cabaleiro m.fl. 2012; Lin & Raman 1998; Jones & Walker 

2007). På liknande uppfattning vilar också den svenska generationsprincipen, vars innebörd är 

att varje generation ska klara av de kostnader de själva uppbringar och således inte (...) 

“förbruka vad föregående generation hopbragt till sina efterlevandes gagn” (SOU 1952:14, s. 

268). Eftersom det finns indikationer på att kommunernas ekonomier är hårt tärda, är det av 
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intresse att ta avstamp i den internationella forskning som bedrivits om finansiell stress för att 

försöka utröna vilka faktorer som bidrar till att kravet på balans inte uppfylls.

För att i föreliggande studie kunna operationalisera och undersöka förekomsten av finansiell 

stress är en tydlig inramning och avgränsad begreppsbestämning nödvändig. Då ambitionen är 

att ta vid efter tidigare internationell forskning och anpassa efter ett svenskt 

förvaltningssammanhang krävs en tydlig precisering av vilken definition som kan tillämpas 

som utgångspunkt för undersökningen. Av tidigare forskning att döma bör mätbara nyckeltal 

tillämpas som också lyckas spegla redovisningsenheters förmåga att möta ekonomiska 

förbindelser och klara av produktion av adekvat välfärd. För detta syfte krävs därför att det 

svenska kravet på god ekonomisk hushållning tas i beaktan, då kravet utgör en vägledning 

vilken hela den kommunala redovisningslagstiftningen vilar på. För aktuell studie kommer 

därav balanskravet, en lag vars intention åsyftar att förhindra finansiella underskott inom 

kommunsektorn (prop 2003/04:105) att tillämpas. Regleringen på en kommunal ekonomi i 

balans är en direkt utformad föreskrift och verkar som ett explicit verktyg för att åskådliggöra 

ekonomiska underskott. Enligt 11 kap 10§ LKBR ska vissa poster inte beaktas vid 

framräkningen av balanskravsresultatet, vilket görs för att sålla bort de poster som inte härrör 

från den egentliga verksamheten. Att ställa balanskravets efterlevnad i paritet till faktorer som 

kan antas påverka kommuners ekonomi kan därför vara av intresse, eftersom balanskravet utgör 

den lägstanivå kommuner måste operera utefter. 
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1.2 Bakgrund

Den kommunala sektorn utgör en betydande del av samhällsekonomin, då det är på lokal nivå 

som välfärdsproduktion skapas och möten mellan individ och offentlighet sker (SOU 2021:75). 

Det kommunala självstyret är i dagens Sverige mycket långtgående, och präglas av 

beskattningsrätt och en grundlagsskyddad status. Dessutom utgör de en funktionellt tyngre roll 

i förhållande till kommuner i andra länder (Molander & Stigmark, 2005). I praktiken innebär 

detta att kommunerna själva innehar fullmakt att besluta över hur deras angelägenheter ska 

utövas och finansieras, vilket således bäddar för varierade förutsättningar och möjligheter 

(Brorström m.fl. 2014). Samtidigt vilar den förvaltningsekonomiska strukturen på premissen 

att varje generation ska klara av att betala för de kostnader de själva uppbringat - den så kallade 

generationsprincipen (Donatella 2016), vilken också av Phelps (1961) internationellt benämnts 

som “den gyllene regeln”. Genom generella statsbidrag och omfördelning av resurser kantas 

den kommunala ekonomin av statliga inslag av styrning, i syfte att möjliggöra jämlik 

välfärdsproduktion i alla landets delar. Ändå varierar kommuners kapacitet och ekonomiska 

hantering kraftigt. Ojämnheter i asylmottagande, demografiska sammansättningar, politiskt 

styre, infrastruktur och näringslivsutveckling nämns ofta som betydande faktorer vilka präglar 

den kommunala ekonomin (Örstadius 2020; Brorström & Siverbo 2008; Brorström & 

Brorström 2011). 

I syfte att söka stävja kommuners asymmetriska förutsättningar trädde det nuvarande 

kommunala utjämningssystemet i kraft år 2005 (Ekonomifakta 2022). Syftet med 

utjämningssystemet var att regioner och kommuner skulle ha möjlighet att producera likvärdig 

service för sina invånare oavsett vilka ekonomiska förutsättningar som låg till grund i 

kommunen. Skillnader i skatteintäkter skulle endast spegla skillnader i effektivitet och 

servicenivå och således inte de faktiska skillnaderna i skatteunderlaget (Brorström m.fl. 2014). 

Det kommunala utjämningssystemet består av fem olika delar; kostnadsutjämning, 

inkomstutjämning, regleringsbidrag/avgift, införandebidrag och strukturbidrag. Systemet 

finansieras till stor del via statliga anslag men en procentuell summa tas även ut som avgift från 

de kommuner med hög skattekraft. De kommuner som har ett lägre skatteunderlag än 

genomsnittet i riket erhåller utjämningsbidrag, medan de kommuner med mer extensiv 

skattekraft istället är med och bekostar omfördelningen. I praktiken innebär detta således att 
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kommuner med stark skattekraft bidrar till finansieringen hos kommuner med svag skattekraft 

(Brorström m.fl. 2014). I jämförelse med andra länder är den svenska utjämningsgraden mycket 

långtgående (SCB 2021).

När det kommer till ekonomiska förpliktelser har kommunerna sedan en lång tid tillbaka det 

lagstadgade balanskravet. Kravet på balans kom att träda i kraft år 2000 och innebar nu att det 

vid räkenskapsårets utgång skulle upprättas en budget i balans, i vilken intäkter skulle överstiga 

kostnader (Brorström m.fl. 2014). Kravet på återställning av de kommuner som inte klarade 

balanskravet var år 2000 två år men kom att ändras från 2005 till tre år. Balanskravet utgör en 

del av det övergripande kravet om god ekonomisk hushållning. Det finns ingen specifik 

reglering i detalj vad som avses med begreppet god ekonomisk hushållning utan det är upp till 

var och en av kommunerna att upprätta strategiska och långsiktiga målsättningar utifrån egna 

förutsättningar. Dock brukar framhållas att soliditeten ska öka eller hållas intakt, samt att 

investeringar i så hög utsträckning som möjligt ska finansieras med interna medel, i syfte att 

undvika ökad belåning (Donatella & Tagesson 2010). 

1.3 Balanskravet och god ekonomisk hushållning

“Kommuner och regioner ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår).

Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna.”

Så lyder den femte paragrafen i kommunallagens elfte kapitel (SFS 2017:725), vilken reglerar 

det sen år 2000 stadgade balanskravet. Kravet på balans utgör ett finanspolitiskt minimikrav 

och kontrollinstrument, inrättat i syfte att trygga den kommunala ekonomin på såväl kort som 

lång sikt (prop 2003/04:105). Att bestämmelsen om ekonomi i balans inrättades skedde mot 

bakgrund av den finanspolitiska kris som präglade 1990 - talet, där många kommuner hade 

svårt att leva upp till sina ekonomiska åtaganden (prop 2003/04:105). Tanken med det nu 

initierade förslaget var att;

 (...) “ skapa ett instrument som dels förhindrar en fortlöpande urgröpning av kommunernas 

och landstingens ekonomi, dels skapa grundförutsättningar för en långsiktig stabil finansiell 

utveckling av den kommunala sektorn” (prop 1996/97:52, s.28).
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Om ett negativt årsresultat ändå skulle uppstå är kommunen ålagd att inom tre år återställa 

underskottet, där fullmäktige innehar mandat att besluta över vilka åtgärder som krävs för att 

så ska ske (SFS 2017:725 11 kap 12 §). Undantaget krav på ekonomiskt återställande är 

kommuner som åberopar synnerliga skäl, vilket utgör ett specifikt tillstånd där balanskravet får 

göras avsteg ifrån. Detta är endast tillåtet så länge avsteget är väl motiverat samt inom ramen 

för god ekonomisk hushållning (prop 2003/04:105). Kommunallagens bestämmelser rörande 

balanskravet omfattas dock inte av några sanktionsmöjligheter, vilket innebär att ett 

underlåtande av de ekonomiska förpliktelserna inte går att pröva i rättslig instans (Brorström 

m.fl. 2014). Kommunerna innehar därför själva ett mycket långtgående ansvar över sin 

förvaltning av de kommunala finanserna, där det enda egentliga riktmärket för ekonomin är att 

den ska vara förenlig med god ekonomisk hushållning. Vad god ekonomisk hushållning innebär 

är inget som ur lag eller förarbeten går att utläsa, utan bör istället tydas och tolkas utefter varje 

kommuns enskilda förutsättningar (prop 1990/91:117). Dock har det befästs att ett uppfyllt 

balanskrav inte är tillräckligt för att efterleva god ekonomisk hushållning, utan bör snarare 

iakttas som ett verktyg för att på lång sikt klara av att konsolidera ekonomin (prop 

2003/04:105). Principen om god ekonomisk hushållning kan således konstateras vara 

överordnat kravet på balans (SKR 2021). 

Sedan 2013 har kommuner varit förpliktade att efter varje räkenskapsår upprätta en 

balanskravsutredning. Från och med 2019 tillämpas det i enlighet med Lagen om kommunal 

bokföring och redovisning (SFS 2018:597), som kom att ersätta den sen tidigare Lagen om 

kommunal redovisning (SFS 1997:614) Det nya kravet innebar att kommunerna nu skulle 

utfärda en obligatorisk tilläggsupplysning med syfte att främja och underlätta tolkning och 

jämförelser mellan de kommunala redovisningsenheterna (SOU 2011:59). I enlighet med 

LKBR 11 kap 10 § ska balanskravsutredning upprättas genom att årets resultat justeras för 

följande poster:
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 Realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning

 Realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med god 

ekonomisk hushållning

 Orealiserade vinster och förluster i värdepapper

 Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

Balanskravsresultatet är således rensat från ovan nämnda poster, vilket innebär att resultatet 

speglar ett mer stabilt och direkt mått. Den nya lagregleringen om obligatorisk 

balanskravsutredning kom inte att innebära några större förändringar i sak, då det redan förelåg 

en praxis att upprätta utredning av balanskravsresultat. Således skedde endast en formalisering 

av ett redan tillämpat förfarande.
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1.4 Tidigare forskning

Av den tidigare forskning som bedrivits om finansiell stress har de flesta studier genomförts i 

en amerikansk eller sydeuropeisk kontext (se t ex. Grossi & Gardini, 2018; Iacuzzi, 2022; 

Gorina m.fl. 2017). Forskningen har med hjälp av begreppet ofta tagit avstamp i 

lokala/regionala kontexter, där den sökt undersöka vilka faktorer som bidrar till att kommuner 

och andra regionalt avgränsade enheter är finansiellt instabila. De flesta publikationerna inom 

forskningsfältet har tvistat om vilken definition som är bäst lämpad för att beskriva finansiell 

stress och när det ska anses råda inom en offentlig organisation. 

En sida av myntet är förståelsen för finansiell stress som frånvaron av finansiell hållbarhet där 

finansiell hållbarhet avser en organisations förmåga att på kort och lång sikt hantera sina 

förväntade och icke förväntade ekonomiska åtaganden (Wällstedt m.fl. 2014; Grossi & Gardini 

2018; Iacuzzi 2022). McDonald (2017) och Cabaleiro m.fl. (2012) specificerar detta ytterligare 

genom att kartlägga fyra vägledande dimensioner - kortsiktig betalningsförmåga, långsiktig 

betalningsförmåga, förmågan att följa budget samt förmågan att finansiera välfärdsservice. 

Dessa dimensioner kan därefter brytas ned i mått och nyckeltal genom att bland annat studera 

soliditeten, likviditeten, budgetföljsamheten och skuldsättningsgraden. Begreppsförklaring kan 

i hög grad ställas i paritet till svensk redovisningslagstiftning, där det finns etablerade tumregler 

för vad som anses vara goda resultatnivåer av de olika nyckeltalet. Exempelvis råder en 

konsensus kring att kommuner bör erhålla ett årligt positivt resultat på minst två procent för att 

minska ökad framtida belåning och skuldsättningsgrad samt bibehålla den finansiella 

handlingsberedskapen (Brorström m.fl. 2009; Donatella m.fl. 2014). 

Vidare beskriver Cabaleiro m.fl. (2012) och Iacuzzi (2022) hur definitionen av finansiell stress 

och finansiell hållbarhet preciserats inom tidigare forskning. Den vanligast förekommande 

avgränsningen av finansiell stress är oförmågan att tillhandahålla välfärd under nuvarande 

skattesats eller misslyckandet att möta aktuella samhällsbehov. Finansiell hållbarhet definieras 

istället som förmågan att betala skulder och möta finansiella åtaganden i tid. Den finansiella 

stressen kan därav kopplas till hur god kvalitén är på den offentliga servicen och välfärden. I 

en svensk kontext har höjd skattesats betraktats som ett varningstecken för försvagad finansiell 

kapacitet och handlingsutrymme (Petersson 2022) vilket kan sättas i relation till den 

internationella definitionen av finansiell stress.  
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En värdefull inblick i forskningen ges av Watson (2005), vars studie kartlagt fem förhållanden 

som inverkar negativt på lokala ekonomier - bristande ekonomistyrning, avtagande population, 

strukturella ekonomiska förändringar, inträffande av katastrofer, samt ökad medborgerlig 

misstro. Varje enskild faktor ska dock inte betraktas som en isolerad och uttömmande förklaring 

till varför finansiell stress uppstår, utan bör snarare förstås som nära sammankopplade processer 

vilka också kan tendera att förstärka varandra. Ett annat intressant perspektiv ges av Park 

(2004), vars analytiska ramverk tar avstamp i uppfattningen att finansiell stress inte alltid kan 

förklaras med enbart ekonomiska mekanismer, såsom exempelvis låga skatteintäkter eller 

konjunktursvängningar. Istället bör finansiell stress inom kommunal sektor förstås mot 

bakgrund av tre dimensionella faktorer; ekonomiska och politiska, långsiktiga och kortsiktiga 

samt interna och externa. Liknande resonemang återfinns hos Grossi & Gardini (2018), vilka 

klassificerar potentiella orsaker till finansiell stress utefter externa och interna element. Externa 

faktorer utgörs av faktorer utanför organisationens kontroll såsom inflation, arbetslöshet, 

konsumentbeteenden och strukturella servicebehov medan det interna ditot syftar till 

exempelvis politisk majoritet, internt styre, budgethantering och organisationskultur (Gardini 

& Grossi 2018; Park 2004).

Medborgarnas behov återspeglas i antalet invånare vilket i sin tur kan påverka en kommuns 

finansiella hållbarhet eftersom efterfrågan ökar när kommunen växer (Gardini & Grossi, 2018). 

Befolkningstillväxt associeras i flertalet studier med hög skuldsättningsgrad (se b.la. Capalbo 

& Grossi, 2014). Å andra sidan pekar flertalet andra studier för att en ökad befolkning genererar 

högre intäkter och tillgångsanskaffning då medborgarna betalar och nyttjar kommunal service 

och tjänster i allt större utsträckning (Navarro-Galera m.fl. 2017; Fjertorp 2013; Fjertorp 2010). 

Enligt Capalbo och Grossi (2014), likväl som Brorström och Siverbo (2008) spelar även 

kommunstorleken en väsentlig roll då större kommuner ofta åtnjuter skalfördelar, näringsliv 

och investeringsmöjligheter. Mindre kommuner tenderar således bli känsligare och mer 

exponerade för negativa ekonomiska händelser och konjunktursvängningar. 

Utöver begreppsdefiniering och kartläggande av förklaringsmekanismer har också tidigare 

forskning landat i en del intressanta slutsatser. Lobo m.fl. (2011) utröner i sin studie vilka 

orsaker som i portugisiska kommuner resulterat i ekonomisk kris, där de konstaterar hur 
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budgetföljsamheten och investeringsgraden spelar en avgörande roll. Gorina m.fl. (2017) 

fokuserar i sin studie på vilka processer och statliga åtgärder som tenderar orsaka osund 

finanspolitik och ekonomiska kriser. I studien analyseras 300 städer och regioner i USA under 

åren 2007–2012, där ca 32% av de tillfrågade städerna och regionerna upplevt finanspolitiska 

problem. I likhet med andra studier påvisade undersökningen hur en bristande långsiktig och 

kortsiktig betalningsförmåga indikerade att en potentiell finansiell kris var nära föreliggande. 

Koalitionsstyren har också framhållits som en betydande faktor inom såväl internationell som 

svensk forskning. Ashworth m.fl. (2005) resonerar för hur finansiell stress kan uppstå under 

koalitionsstyren, till följd av att breda överenskommelser och många involverade parter är 

ekonomiskt improduktivt.  Veiga och Veiga (2007) konstaterar också hur investeringsgraden i 

kommuner kraftigt tenderade att öka under valår, vilket föranledde ekonomisk stress. Inom den 

svenska forskningen har också Donatella (2016) likväl som Falkman och Tagesson (2008) 

undersökt hur politisk styrning inverkar på finansiell redovisning och regelefterlevnad. 

Ekonomisk stress kan således konstateras uppstå när obalans råder mellan intäkter och 

kostnader. Begreppet kan därför ställas i förhållande till det svenska balanskravet som baseras 

på liknande grunder där intäkter ska överstiga kostnader. Falkman och Tagesson (2008) redogör 

i sin studie för att faktorer såsom befolkningsförändring och kommunstorlek påverkar 

kommuners ekonomi. Liknande slutstats framhålls i Wällstedt m.fl. (2014) publikation, där de 

särskilt betonat demografiska förändringar och åldersstruktur som inverkande faktorer för den 

lokala ekonomin. Enligt Brorström & Brorström (2011) har den svenska kommunsektorn aldrig 

haft så mycket pengar som de har nu. Det råder dock en stor spridning mellan enskilda 

kommuner i kostnadsutveckling, skuldsättning och resultat. Många kommuner präglas också 

av svag ekonomi trots åtskilliga år av ökade skatteintäkter och generella statsbidrag. Ur ett 

genomgripande perspektiv kan detta förklaras av att kommuner tvingas hantera många 

situationer vilka inte direkt kan hanteras genom beslut på lokal nivå (SOU 2021:75). 
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1.5 Syfte och frågeställning

Aktuell studie syftar till att utröna vilka faktorer som påverkar kommuners finansiella 

hållbarhet och dess möjlighet att efterleva lagstiftarens krav på ekonomi i balans. Uppsatsen 

eftersträvar till att ge en teoretisk översikt över ämnet finansiell stress och finansiell hållbarhet 

i förhållande till den svenska kommunsektorn. Mot bakgrund av den kvantitativa forskning som 

bedrivits på internationell, främst inom amerikanska och sydeuropeiska sammanhang 

(Wällstedt m.fl. 2014) finns det skäl att i en svensk kontext genomföra en likartad studie. I 

Sverige tenderar forskningen inom området att vara av mer deskriptiv karaktär snarare än att 

fokusera på faktorer som förklarar varför en ökning eller minskning av ekonomisk stress sker. 

Att studera tänkbara faktorer som kan antas inverka på den finansiella situationen tillsammans 

med kommuners följsamhet av balanskravet bidrar således till en kumulativ förståelse för vilka 

orsaker som tenderar påverka kommunal kostnadsstruktur. Kommuner verkar under krav från 

lagstiftaren att upprätta en ekonomi i balans, där också anledningar till ett eventuellt icke 

uppfyllande måste redogöras för (SFS 2017:725).  

Studier vilka tidigare undersökt kommuners förutsättningar att upprätta god ekonomi har 

producerats (se exempelvis Brorström & Siverbo 2008; Falkman & Tagesson 2008; Brorström 

m.fl. 2009). Då regleringen på balanskravsutredning tillkom 2013, och tidigare studier inte 

heller studerat specifika variabler i paritet till balanskravets efterlevnad, föreligger det för 

studien utrymme att ta vid efter den internationella forskningen om finansiell stress och 

applicera de resultat som tidigare forskning utarbetat. Studien kommer i ett första steg kartlägga 

för hur många gånger balanskravet inte har uppfyllts under perioden 2013–2020. Därefter 

utrönas med avstamp i den tidigare forskningen vilka faktorer som kan bidra till att kommuner 

inte klarar balanskravet. Detta kan bidra till förstärkt kunskap och förståelse kring vilka faktorer 

som försätter kommuner i det som internationellt benämns som finansiell stress. 

Frågeställningen som därmed ämnar besvaras i uppsatsen är:

 Vilka faktorer bidrar till att kommuner ej uppfyller balanskravet?
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1.6 Disposition

Studiens fortsatta disposition kommer struktureras på följande vis. I andra kapitlet behandlas 

de formulerade hypoteserna vilka är sprungna ur tidigare forskning och ligger till grund för 

aktuell undersökning. Därefter följer ett metodkapitel, där beskrivning och diskussion förs över 

metod, tillvägagångssätt, insamling av data och etiska aspekter. Kapitlet redogör också för hur 

följande hypoteser operationaliserats och mätts. Det fjärde kapitlet utgörs därefter av 

redogörelse för studiens resultat, varav det femte och avslutande kapitlet diskuterar studiens 

slutsatser och presenterar förslag på fortsatt forskning. 
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2. Hypoteser

Följande avsnitt behandlar de formulerade hypoteserna vilka ligger till grund för 
undersökningen. Uppsatsens hypoteser bygger på den empiri tidigare forskning påvisat.

Det råder en uppsjö av olika indikatorer som i tillämpning med tidigare studier utvecklats under 

åren för att förklara finansiell stress hos kommuner. Detta på grund av att länderna som 

analyseras skiljer sig åt i både data och redovisningsprinciper. Däremot finns ingen utmärkande 

teori som kan underbygga förklaringar för faktorer som orsakar finansiell stress. En viss 

konsensus växer dock fram om vilka dimensioner som ska tillämpas i bedömningen av faktorer 

som bidrar till finansiell stress. Nedan presenteras delar av den tidigare forskning som ligger 

till grund för studiens hypoteser.

2.1 Befolkningsminskning

Indikatorer på att avtagande befolkningsmängd och finansiell stress korrelerar har påvisats i 

flertalet studier (Watson m.fl. 2005; Cabaleiro m.fl. 2012; Wällstedt m.fl. 2014). En minskande 

population står ofta i paritet till ett reducerat skatteunderlag, vilket ofta brukar slå hårt mot 

lokala ekonomier. Omvänt kan således antagandet göras att ju högre andel av befolkningen som 

nyttjar och betalar för välfärdstjänster, desto högre inkomster och omsättning genererar det för 

kommunen (Navarro-Galera m.fl.2017).  

Samtliga kommuner tenderar också att tjäna på en inte alltför föränderlig demografi, då 

tungrodda anläggningstillgångar och infrastruktur är kostsamt att tvingas förflytta utefter 

rådande populationsstruktur (Fjertorp 2013). I en svensk kontext har tillväxt i hög grad ställts i 

paritet till befolkningstillväxt, vilket ansetts vara ett eftersträvansvärt tillstånd och ett gott kvitto 

på att kommunen i fråga är attraktiv (Brorström & Siverbo 2008; Nilsson 2012). I likhet med 

de ovan presenterade internationella studierna, pekar även svensk forskning på att en avtagande 

population är ogynnsamt för kommunal ekonomi. Brorström & Siverbo (2008) slår fast att 

framgångsrika kommuner präglas av befolkningsökning, likväl som Fjertorp (2013) konstaterar 

att de relativa kostnadsnivåerna tenderar öka i takt med att befolkningen minskar. Inom 
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organisationer och kommuner som gagnas av stordriftsfördelar föreligger också fler fasta 

kostnader, vilka förblir oförändrade vid eventuella befolkningsförflyttningar (Fjertorp 2013). 

Genom demografiska nedgångar föreligger också risken för att exempelvis näringsliv och 

storskaliga industrier anpassar sig utefter rådande populationsstruktur och 

befolkningsförflyttning. Trots att det kommunala utjämningssystemet söker bidrar till att mildra 

effekterna av befolkningsminskning, lyckas det inte helt neutralisera konsekvenserna. Med 

utgångspunkt i ovanstående resonemang kommer studien därför anta att befolkningsminskning 

är en negativt inverkande kraft på den kommunala ekonomin, vilket föranleder studiens första 

hypotes: 

H1: Det finns ett positivt samband mellan befolkningsminskning och ett ej uppfyllt balanskrav 

2.2 Kommunstorlek

Större kommuner åtnjuter storskaliga fördelar genom bland annat investeringar, IT - lösningar, 

industrier och kompetens. Följaktligen intensifierar detta behovet av arbetskraft likväl som det 

stimulerar skatteunderlag och sysselsättningsgrad (Haraldsson & Tagesson 2014; Falkman & 

Tagesson 2008). Stordriftsfördelar medför allt som oftast också lägre styckkostnader, vilket 

främjar kommunens kostnadsstruktur och skapar bättre stabilitet mot häftiga 

konjunktursvängningar (Brorström & Siverbo 2008; Watson m.fl. 2005). Tidigare studier som 

predikterat att kommunstorleken har en betydande inverkan på ekonomin är bland annat Cohen 

m.fl. (2012), vilka studerat kommunens intäkter i förhållande till storleken på populationen. 

Också Falkman & Tagesson (2008) antar att kommunens storlek inverkar på ekonomin, då 

större organisationer i högre grad präglas av professionell styrning och omvärldsbevakning. 

Fjertorp (2010) fastställer också i sin publikation hur ökat invånarantal korrelerar med ökad 

anskaffning av materiella anläggningstillgångar. Antagandet att kommunstorleken spelar roll 

för ekonomin kan således göras, eftersom större kommuner åtnjuter lägre styckkostnader, högre 

investeringsgrad och fler materiella anläggningstillgångar. Mot bakgrund av ovan resonemang 

föranleds studiens andra hypotes: 

H2: Det finns ett negativt samband mellan kommunstorlek och ett ej uppfyllt balanskrav
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2.3 Soliditet

En övervägande del av den tidigare forskningen har definierat finansiell stress utefter 

organisationens kort - och långsiktiga betalningsförmåga, där den gängse uppfattningen har 

varit att ekonomisk stress råder när organisationen i fråga är oförmögen att hantera sina 

ekonomiska förpliktelser i tid (Wällstedt m.fl. 2014; Grossi & Gardini 2018; Iacuzzi 2022; 

Maher & Nollenberger 2009). Inom svensk redovisning illustrerar soliditeten en organisations 

långsiktiga betalningsförmåga, då det anger andelen av de totala tillgångarna finansierade med 

eget kapital. Genom att beakta soliditeten erhålls också information om skuldsättningsgraden, 

som påvisar hur mycket kapital som lånats upp för att finansiera resterande del av 

organisationens totala tillgångar. Således utgör soliditeten ett nyckeltal komprimerat med 

väsentlig information som återger olika sidor av samma mynt - andelen egenfinansierade 

tillgångar och andelen belånade tillgångar. I enlighet med god ekonomisk hushållning bör 

kommuner sträva efter en ökad eller oförändrad soliditet, för att undvika ökad 

skuldsättningsgrad (Donatella & Tagesson 2010). 

Soliditet speglar också kommunens historiska prestation eftersom en låg soliditet står i paritet 

till hög skuldsättningsgrad, och kan vittna om att kommunen under tidigare år utökat sin 

belåningsgrad. Då många skulder är räntebärande och medför finansiella kostnader riskerar 

därför kostnadssidan expandera desto mer organisationen belånas (Donatella & Tagesson 

2010). Antagandet att låg soliditet inverkar negativt på balanskravsresultatet kan således göras. 

Liknande ansatser har gjorts inom tidigare forskning, där bland annat Haraldsson & Tagesson 

(2014) studerat hur soliditet inverkar på kommuners efterlevnad av den finansiella 

redovisningslagstiftningen. Inom den internationella forskningen har såväl Gorina m.fl. (2017) 

som Cabaleiro m.fl. (2012) använt mått som långsiktig betalningsförmåga och 

skuldsättningsgrad för att förklara finansiell stress. Mot bakgrund av att tidigare forskning 

studerat den långsiktiga betalningsförmågan för att undersöka förekomsten av finansiell stress, 

kommer också föreliggande studie att ta samma ansats, vilket motiverar studiens tredje hypotes:

 H3: Det finns ett negativt samband mellan soliditet och ett ej uppfyllt balanskrav
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2.4 Arbetslöshet

Tidigare forskning gör gällande att ofördelaktiga socioekonomiska tillstånd, såsom hög 

arbetslöshet, är hårt tärande för den offentliga ekonomin (Grossi & Gardini 2018). Då 

kommuners drift finansieras av kommuninvånarnas beskattningsbara inkomst kommer 

intäktssidan kraftigt påverkas om ökad arbetslöshet uppstår. En etablerad föreställning om när 

finansiell stress riskerar uppstå är då en offentlig organisation inte längre kan leverera och 

tillhandahålla en likartad servicenivå som tidigare utan att tvingas öka avgifter och skattesatser 

(Gorina m.fl. 2017; Cabaleiro m.fl. 2012; Lin & Raman 1998; Jones & Walker 2007). I takt 

med att skatteunderlaget sjunker till följd av hög arbetslöshet kommer följaktligen 

organisationen få svårare att producera fullgod service, vilket innebär att rådande 

kostnadsstruktur blir problematisk att uppbära. I relation till utjämningssystemet ska 

förhållanden och faktorer som kommunerna inte kan påverka beaktas och ska heller inte 

påverka deras ekonomi negativt. 

Ett reducerat skatteunderlag i kombination med oförändrad eller växande kostnadsmassa utgör 

således stor risk för finansiell stress, varför sysselsättningsgraden är avgörande för kommuners 

möjligheter att finansiera sina åtaganden. Då arbetslösheten för år 2020 steg i 283 av de totalt 

290 svenska kommunerna (Ekonomifakta 2022) är det för studien nödvändigt att studera dess 

påverkan på balanskravsresultatet. Föreliggande undersökning kommer därför anta att 

arbetslöshet är en bidragande faktor till finansiell stress:

H4: Det finns ett positivt samband mellan arbetslöshet och ett ej uppfyllt balanskrav
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2.5 Koalitionsstyre

Interna faktorer, såsom exempelvis politiskt styre, budgethantering och organisationskultur är 

kontrollerbara i större utsträckning än vad de externa är (Wällstedt m.fl. 2014). Till skillnad 

från demografiska och socioekonomiska förändringar, vilka befinner sig utanför 

organisationens kontrollsfär, befinner sig interna strukturer och processer inom ramen för vad 

som kan påverkas av organisationen själv. Inom forskningsfältet kring finansiell stress har en 

betydande andel av de tidigare studierna pekat på att politiskt styre har en betydande inverkan 

på kommuners ekonomiska situation (Grossi & Gardini 2018; Haraldsson & Tagesson 2014). 

Forskning påvisar ansatser till att risken för finansiell stress avsevärt ökar om koalitionsstyre 

förekommer, eftersom varje parti tenderar nyttomaximera och spendera mer resurser (Ashworth 

m.fl. 2005). Detta kan delvis anses bero på att koalitionsstyren inte är lika lätta att utkräva 

ansvar av, då det för medborgarna inte framgår lika tydligt vilket parti som bedrivit vilken 

politik. Breda kompromisser innefattar också fler parter vilka alla månar om att få sina intressen 

tillgodosedda. Då mer än en tredjedel av de svenska kommunerna präglas av 

blocköverskridande samarbete i kommunfullmäktige efter valet 2018 är det relevant att 

undersöka om detta kan antas inverka på ekonomin (SKR 2021). I ljuset av detta kommer denna 

studie därför utgå ifrån att politiskt koalitionsstyre påverkar de kommunala finanserna:

H5:  Det finns ett positivt samband mellan politiskt koalitionsstyre och ett ej uppfyllt balanskrav
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2.6 Sammanfattning av hypoteser

Ovan formulerade hypoteser har präglats av den tidigare forskning som gjorts om finansiell 

stress, vilket för studien också utgjort det teoretiska ramverket. Då Park (2004) betonar att såväl 

externa som interna faktorer bör inkluderas i evalueringen av en organisations finansiella 

ställning har denna studie framarbetat hypoteser som prövar balanskravets uppfyllnad ur bägge 

aspekterna. Ambitionen med de utformade hypoteserna är att besvara frågeställningen: 

Vilka faktorer bidrar till att kommuner ej uppfyller balanskravet?

↓
Tabell 1. Sammanfattning av hypoteser

H1: Det finns ett positivt samband mellan befolkningsminskning och ett ej uppfyllt 
balanskrav

H2: Det finns ett negativt samband mellan kommunstorlek och ett ej uppfyllt balanskrav

H3: Det finns ett negativt samband mellan soliditet och ett ej uppfyllt balanskrav

H4: Det finns ett positivt samband mellan arbetslöshet och ett ej uppfyllt balanskrav

H5: Det finns ett positivt samband mellan politiskt koalitionsstyre och ett ej uppfyllt 
balanskrav
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3. Metod

___________________________________________________________________________
Följande kapitel beskriver studiens metod och tillvägagångssätt. En redogörelse och 
argumentation kommer ges kring de metodval och insamling av data som gjorts för att 
besvara studiens frågeställning i kap 1.5 samt de formulerade hypoteserna i kap 2. Därefter 
följer operationalisering och sammanfattning över hypoteser samt en reflektion över vilka 
överväganden studien gjort kring urval och Vetenskapsrådets riktlinjer om forskningsetik
___________________________________________________________________________

3.1 Val av metod

Majoriteten av tidigare forskning som undersökt vilka faktorer som påverkar den offentliga 

ekonomin har applicerat kvantitativa tillvägagångssätt med tillhörande statistiska analyser 

(McDonald 2017; Gorina m.fl.; Cohen m.fl. 2011), vilket så också denna studie kommer att 

göra. Då ambitionen är att undersöka om samband föreligger, och inte varför samband 

föreligger förefaller den kvantitativa metodiken vara bäst lämpad eftersom den möjliggör 

generalisering av resultat och underliggande strukturer samt bearbetning av stora mängder data 

(de Fine Licht 2020; Sverke 2004). Eftersom vetenskapliga studier ska präglas av kumulativitet 

(Vetenskapsrådet 2017) söker aktuell studie ta vid efter den internationella forskning som 

bedrivits och kontextualisera den efter svensk förvaltning. Inom svensk forskning har vissa 

kvalitativa studier inom området genomförts (se b.la. Brorström & Siverbo 2008; Wällstedt 

m.fl. 2014; Petersson 2022), vilket belyser vikten av en kompletterande studie där en kvantitativ 

metodik adderas. 

Studien tar en deduktiv ansats, då den ämnar undersöka på förhand uppställda hypoteser 

(Donatella 2020). Hypoteserna kommer därefter operationaliseras där data insamlas, resultat 

presenteras, hypoteser förkastas eller ges stöd och en slutlig diskussion förs (Bryman & Cramer 

2011). Hypoteserna är formulerade utefter den tidigare forskning vilken i tidigare avsnitt 

presenteras.  
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3.2 Design 

Balanskravet utgör studiens beroende variabel, vilken har mätts över tid mellan år 2013 - 2020 

genom att inhämta data från Kolada (Kommun och landstingsdatabasen). Nyckeltalet 

Balanskravsresultat kommun, kronor/invånare påvisar balanskravsresultatet per invånare, där 

ett negativt tal innebär att balanskravet ej uppfyllts och ett positivt tal att så skett. Ett balanskrav 

är att anse som positivt om årets intäkter överstigit årets kostnader efter justering för de poster 

som anges i 11 kap 10 § LKBR. Informationen som inhämtats har därefter uppmätts i antal 

gånger balanskravsresultatet ej uppfyllts, vilket därefter sammanställts i en frekvenstabell. 

Likväl för studiens oberoende variabler - dvs. de faktorer studien antar kan inverka på 

balanskravets följsamhet - har data samlats in från Kolada mellan åren 2013 - 2020. Undantaget 

tidsramen är variabeln befolkningsminskning, vilken mätts över tidsperioden 2000 - 2020 där 

den genomsnittliga befolkningsförändringen beräknats. Förändringen har uträknats år för år, 

där sedan den genomsnittliga befolkningsförändringen för samtliga år fastställts. Att utökad 

tidsram valt för att undersöka befolkningsminskning beror på att ett längre tidsperspektiv ofta 

är nödvändigt för att fånga upp strukturella demografiförändringar (Donatella 2016, Fjertorp 

2010). För undersökningen har statistikprogrammet SPSS Statistics (Version 28) använts, där 

insamlad data för beroende och oberoende variabler sammanställts och analyserats.

Inhämtad data tar ej hänsyn till synnerliga skäl, vilket utgör det lagenliga avsteg från 

balanskravet kommuner får göra om underskott uppstått (prop 2003/04:105). Detta innebär att 

kommuner vars resultat är positivt till följd av justering för synnerliga skäl i studien kommer 

redovisas som kommuner med negativt balanskravsresultat. Detta beror på att studien ämnar 

synliggöra de underliggande strukturer och faktorer som påverkar den kommunala ekonomin, 

varför det inte är relevant att ta hänsyn till de korrigeringar som enligt lag får göras. 

Analysen delas därefter upp i tre steg genom en deskriptiv, bivariat och multivariat del. Som 

förklaras mer utförligt i kapitel 4 kommer också en binär logistisk regression adderas till 

resultatavsnittet. Detta beror på att en skevhet i den beroende variabelns normalfördelning 

uppmärksammats. Eftersom statistiska tester vanligtvis förutsätter normalfördelning (Körner & 
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Wahlgren 2015) ämnar studien att genom en kompletterande analys säkerställa att studiens 

resultat inte påverkas av detta.  

3.3 Urval

Studiens syfte är att utröna vilka faktorer som påverkar kommunernas finansiella hållbarhet och 

dess efterlevnad av lagstiftarens krav på balanskravet. För att på ett djuplodande sätt kartlägga 

och besvara frågeställningen har en totalundersökning genomförts, där samtliga Sveriges 

kommuner exklusive Gotland inkluderats. Att Gotland ur studiens utesluts beror på att 

kommunen har ett utökat ansvar av uppgifter som normalt hör till regioner.  Genom att studera 

kommuner som endast har primärkommunala uppgifter eftersträvar studien en täckande 

urvalsram som fångar upp analysenheternas heterogena förutsättningar. Den tidsram som 

omger studien avser åren 2013 - 2020, vilket beror på att 2013 var från och med det år 

kommuner enligt lag var förpliktigade att upprätta en balanskravsutredning (SOU 2011:59). 

Genom att studera balanskravets följsamhet i alla primärkommuner i Sverige under ett 

tidsspann på 8 år, möjliggörs observationer av underliggande strukturer och trender över tid.

3.4 Etik

Då studien applicerar en kvantitativ metodtillämpning har offentlig data och statistik inhämtats. 

Inga kvalitativa aspekter, såsom personliga uppfattningar eller erfarenheter har därför fått 

inrymmas eller sätta sin prägel på resultatet och analysen, vilket innebär en minimal risk för att 

känsliga uppgifter utlämnas. Av de 289 kommuner som i studien inkluderats har samtliga 

anonymiserats, vilket innebär att det inte av resultatet framgår vilka kommuner som erhållit 

högst eller lägst uppfyllnad av balanskravsresultat. Då undersökningen tillförlitar sig på den 

offentliga statistik som är publicerad har inte undertecknade själva påverkat insamling och 

kontroll av information, vilket ur ett källkritiskt perspektiv alltid bör belysas (De Fine Licht 

2020). Eftersom datan dock utgörs av statistik frambringad av Statistiska Centralbyrån, en 

myndighet avsedd att bistå forskning och myndigheter med tillförlitlig information (SCB 2021) 

finns det argument för att i studien tillämpa denna form av data. Studien kan därför betraktas 

vara verkställd inom ramarna för Vetenskapsrådets (2017) etiska riktlinjer.
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3.5 Operationalisering av variabler

För att erhålla god validitet bör en genomgående beskrivning av hur aktuella variabler valts att 

operationaliseras göras. Med validitet avses att det som ska mätas görs i enlighet med den 

tidigare teori och beskrivning av variabeln som gjorts, vilket är väsentligt för att studien ska 

lyckas erhålla så hög träffpunkt som möjligt (Barmark & Djurfeldt 2015). Balanskravet, vilken 

speglar den absoluta minimigränsen för när en kommun kan anses ha en någorlunda godkänd 

ekonomi, används för att operationalisera studiens beroende variabel. Balanskravet 

operationaliseras utefter 11 kap 10 § LKBR:s definition, vilken stadgar att årets resultat justeras 

för realisationsvinster som inte står i överensstämmelse med god ekonomisk hushållning, 

realisationsförluster till följd av försäljning som står i överensstämmelse med god ekonomisk 

hushållning, orealiserade vinster och återföring av orealiserade vinster och förluster i 

värdepapper. Nyckeltalet Balanskravsresultat kommun, kronor/invånare har inhämtats i 

Kolada. De oberoende variablerna - hypoteserna - kommer prövas i relation till balanskravet 

eftersom studien predikterar att balanskravets följsamhet påverkas av dessa.

3.5.1. Befolkningsminskning
Hypotes 1 antar att det finns ett positivt samband mellan en avtagande befolkningsmängd och 

ett ej uppfyllt balanskrav. Då befolkningsutveckling utgör en demografisk trend vars 

strömningar bör betraktas utifrån ett längre tidsperspektiv har data för perioden 2000 - 2020 

samlats in, vilket utgör en 20 - årsperiod. Den genomsnittliga befolkningsförändringen har 

beräknats år för år under en 20 årsperiod, där det därefter har sammanställts ett totalt genomsnitt 

för samtliga år. De kommuner som präglats av en genomsnittlig befolkningsminskning under 

studerad tidsperiod har kodats som 1, medan de kommuner som inte minskat kodats som 0. 

3.5.2. Kommunstorlek

Hypotes 2 antar att det finns ett negativt samband mellan kommunstorlek och ett ej uppfyllt 

balanskrav. Det finns olika sätt att mäta en kommuns storlek. Tidigare studier (se b.la. 

Donatella, 2016; Falkman & Tagesson, 2008) har mätt kommunstorleken i antalet invånare, 

vilket också föreliggande studie valt att göra. I likhet med tidigare studiers operationalisering 

har populationen logaritmerats för att variabeln ska anta normalfördelning, med syfte att 
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harmonisera rådande skillnader i befolkningsmängd. Datan är inhämtad från Kolada och avser 

det genomsnittliga antalet kommuninvånare 2013–2020. 

3.5.3. Soliditet

Hypotes 3 antar att det finns ett negativt samband mellan soliditet och ett ej uppfyllt balanskrav. 

För detta används nyckeltalet soliditet inkl. samtliga pensionsförpliktelser, vilket beräknas 

genom att inhämta information ur balansräkningen. Eget kapital justeras för samtliga 

pensionsförpliktelser uppkomna före 1998 dividerat genom totala tillgångar. Soliditetsmåttet 

presenteras som andel (%) i studien. 

3.5.4. Genomsnittlig arbetslöshet

Hypotes 4 antar att det finns ett positivt samband mellan arbetslöshet och ett ej uppfyllt 

balanskrav. Statistiska centralbyrån (2021) definierar arbetslöshet som ej sysselsatta personer 

inom åldersspannet 16–64 år vilka aktivt sökt jobb senaste fyra veckorna eller är i väntan på att 

påbörja en anställning inom tre månader. Den data som samlats in har således operationaliserats 

utefter ovan begreppsbestämning, vilket innebär att nyckeltalet Arbetslöshet 16–64 år, 

årsmedelvärde, andel (%) av registerbaserad arbetskraft, inhämtats från Kolada. 

3.5.5. Koalitionsstyre 

Hypotes 4 antar att det finns ett positivt samband mellan politiskt koalitionsstyre och ett ej 

uppfyllt balanskrav. För att kunna mäta koalitionsstyrets påverkan på balanskravets följsamhet 

har alla studiens oberoende variabler brytits ner och anpassats utefter de tre mandatperioder 

som föregick under år 2013 - 2020 (2010, 2014, 2018). Den första modellen presenterar därmed 

enbart data från 2013, den andra data från mandatperioden 2014 till 2017 och den sista data 

mellan 2018 till 2020. För att möjliggöra test och mätningar har den insamlade datan kodats 

om till dummyvariabler där 1 innebär att koalitionsstyre råder och 0 att det inte råder.  Tilläggas 

bör att åtskillnad i studien endast görs mellan de kommuner som har respektive inte har 

koalitionsstyre, vilket innebär att de kommuner med koalitionsstyren jämförs med de 

kommuner som antingen har höger eller vänsterstyren.
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3.5.6. Kontrollvariabel

Den kommunala skattesatsen utgör studiens kontrollvariabel. Då hög skattesats ofta står i paritet 

till ett lägre finansiellt handlingsutrymme (Petersson 2022) är det för studien värt att ta i 

beaktan. Att studien inkluderar kontrollvariabel är för att reducera risken av spuriösa samband 

(även benämnt skensamband), vilket uppstår när ett observerat samband mellan två variabler 

egentligen beror på förekomsten av en tredje variabel (Donatella 2020). Skattesatsen 

operationaliseras genom nyckeltalet primärkommunal skattesats (%). 

3.6 Sammanfattning av variabler

Tabell 2.  Sammanfattning av variabler
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4. Resultat 

Följande kapitel presenterar de resultat som studiens undersökning landat i. Resultatdelen är 
indelad i en deskriptiv, bivariat och multivariat analysdel där också en logistisk analys 
adderats för att säkerställa resultatet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning och 
översiktlig diskussion av utfallet. 

I studiens resultatdel presenteras utfallet av den statistiska undersökning som genomförts i 

SPSS, vilket skett genom deskriptiv, bivariat och multivariat analys. Liknande disposition har 

anförts i tidigare studier av bland annat Donatella (2016), Gorina m.fl. (2017) och Haraldsson 

& Tagesson (2014). Den schematiska strukturen är praktisk eftersom den deskriptiva 

resultatdelen bidrar till förklaring av studiens variabler, medan den bivariata respektive 

multivariata analysen belyser variablernas förhållanden och korrelationsgrad gentemot 

varandra. Den multivariata analysen isolerar dessutom andra tänkbara påverkanseffekter, till 

skillnad från den bivariata. Således bidrar detta till förståelse för undersökningens utfall 

(Barmark & Djurfeldt 2015). För studien har också en binär logistisk regressionsmodell 

adderats i resultatavsnittet. Detta beror på att den deskriptiva analysen åskådliggör en 

assymetrisk sannolikhetsfördelning av studiens beroende variabel. Då statistiska tester 

vanligtvis förutsätter en normalfördelning av den beroende variabeln (Körner & Wahlgren 

2015) motiverar det en kompletterande analys i syfte att säkerställa att den asymmetriska 

fördelningen inte påverkar studiens resultat. 

Studien ämnar undersöka vilka faktorer som resulterar i att balanskravet ej uppfylls, vilket 

innebär att balanskravets efterlevnad studerats i relation till ett antal oberoende variabler med 

hjälp av statistikprogrammet SPSS. Huruvida de presenterade resultaten är signifikanta eller 

inte avgörs av p - värdet, där ett p - värde <0.05 anges med en stjärna (*) och ett p - värde <0.01 

anges med två stjärnor (**). P - värdet anger sannolikheten för att, givet att nollhypotesen är 

sann, ändå erhålla en teststatistika minst så extrem som den faktiskt observerade (Barmark & 

Djurfeldt 2015). Ett p - värde på 0.05 innebär således en femprocentig risk att redovisat 

samband uppkommit av en slump samtidigt som sannolikheten är 95 % att det inte är så.  

Tilläggas bör att H4, i vilken variabeln koalitionsstyre ingår inte är medtagen i den bivariata 

analysdelen (tabell 8). Detta beror på att variabeln studerats under de tre olika mandatperioderna 
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som föregick mellan 2013 - 2020 (2010, 2014 samt 2018). För den multivariata analysen togs 

således detta hänsyn till, där först en analys utförs utan politiskt styre inkluderad, och sedan en 

kompletterande analys vilken anpassat övriga variabler utefter samma tidsram som förefallande 

mandatperioder.

                  

4.1 Deskriptiv analys

Tabell 3.  Antal gånger ej uppfyllt balanskrav, frekvenstabell 

Antal ggr balanskrav ej uppfyllts Frekvens Andel (%)

0 125 43.3

1 78 26.9

2 47 16.3

3 28 9.7

4 9 3.1

6 2 0.7

Totalt 289 100

  
Tabell 4. Antal gånger ej uppfyllt balanskrav, deskriptiv tabell

Antal (N) Min Max Medel Stdav

Antal ggr ej uppfyllt balanskrav 289 0 6 1.05 1.19
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Tabell 5. Lådagram för observerad balanskravsföljsamhet period 2013 - 2020

Med hjälp av SPSS har frekvenstabell, deskriptiv tabell och lådagram tagits fram för att 

illustrera hur många kommuner som inte lyckats uppfylla balanskravet mellan år 2013 - 2020. 

Som framgår av frekvenstabellen (tabell 3) och lådagrammet (tabell 5) återges en distribution 

kraftigt fördelad åt vänster vilken belyser att totalt 56,7 % av de 289 analysenheterna minst en 

gång uppvisat negativa balanskravsresultat under åttaårsperioden, medan motsvarande 43.3 % 

klarat balanskravet samtliga år. Medelvärdet på ett ej uppfyllt balanskrav under period 2013 - 

2020 är 1.05 ggr, vilket framgår av tabell 4. Med hjälp av lådagrammet i tabell 5 kan också 

konstaterandet göras att två kommuner utgör s.k. Outliers (svenska: uteliggare), vilket innebär 

att de i relation till övriga analysenheter och dess medelvärde uppvisar mycket avvikande 

resultat (Körner & Wahlgren 2015). Dessa redovisade negativa balanskravsresultat totalt sex 

gånger under perioden 2013 - 2020, medan nio kommuner redovisade negativa 

balanskravsresultat fyra gånger samma period.

Till följd av den observerade distributionen åt vänster i variabelns fördelning kommer detta 

behandlas i en kompletterande analys i den avslutande delen av kapitlet genom en binär 

logistisk regression. Syftet med detta är att säkerställa att resultaten av den bivariata och 

multivariata analysdel är robusta, trots att den beroende variabeln inte är normalfördelad. Som 

framgår i tabell 3 var det 13,4 % av kommunerna som inte klarade balanskravet tre eller fler 

gånger under perioden 2013 - 2020. Därav undersöks det genom den binära logistiska 
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regressionen om dessa kommuner uppvisar mer signifikanta samband med uppställda hypoteser 

än de övriga 86,6 % som endast redovisade negativa balanskravsresultat två, en eller noll 

gånger. 

Tabell 6. Frekvenstabell binära variabler

Antal (N) = 289 Koalitionsstyre 2013 Frekvens Andel (%)

Ja (=1)
Nej (=0)

40
249

13.8 
86.2 

Antal (N) = 289 Koalitionsstyre 
2014–2018

 

Frekvens Andel (%)

Ja (=1)
Nej (=0)

102
187

35.3 
64.7 

Antal (N) = 289 Koalitionsstyre
 2018 - 2020

Frekvens Andel (%)

Ja (=1)
Nej (=0)

114
175

39.4 
60.6 

Antal (N) = 289 Koalitionsstyre
 2018 - 2020

Frekvens Andel (%)

Ja (=1)
Nej (=0)

114
175

39.4 
60.6 

Antal (N) = 289 Befolkningsförändring Frekvens Andel (%)

Ej minskat (=0)
Minskat (=1)

184
105

63.7 
36.3 
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Tabell 7. Deskriptiv tabell, kvotvariabler

Antal 
(n)

Min Max Medel Stdav

Invånare (log) 289 7.80  
13.76

 9.85 0.97

Soliditet (%) 289 -
67.99

67.39 13.87 20.17

Genomsnittlig långtidsarbetslöshet 16–64 år 
som andel (%)

289 1.38 9.78 4.39 1.80

Skattesats (%) 289 17.12 23.87 21.58 1.20

Med hjälp av tabell 6 och 7 åskådliggörs frekvenserna för studiens binära variabler (vilka är 

kodade som 1 eller 0) samt minimivärden, maximumvärden, medelvärden och 

standardavvikelse för de kontinuerliga kvotvariablerna. Den svenska medelkommunen hade 

under åren 2013 - 2020 en soliditet på 13,87 % med en skattesats på 21,58 % och en 

genomsnittlig arbetslöshet på 4,39 %. För variabeln koalitionsstyre har hänsyn tagits till de tre 

olika mandatperioderna som förelåg mellan 2013 - 2020 (2010, 2014, 2018). Noteras kan att 

andelen kommuner med koalitionsstyren ökat markant under mandatperioden 2018 jämfört 

med mandatperioden 2010 (från 13,8 % till 39,4 %), vilket utgör en ökning på drygt 25 

procentenheter. För variabeln befolkningsminskning uppvisar totalt 105 kommuner (36,3 %) 

en avtagande population.
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4.2 Bivariat analys

Den bivariata analysdelen i studien syftar till att gestalta om korrelation föreligger mellan 

studiens beroende och oberoende variabler (Barmark & Djurfeldt 2015), där varje enskild 

variabel studeras i relation till balanskravets följsamhet. Korrelationsanalysen åskådliggör såväl 

styrkan som riktningen på variablernas samvariation och lämpar sig därför för att i ett första 

steg undersöka om uppställda hypoteser har någon bärkraft (Bryman & Cramer 2011). 

Pearsons’s korrelationsmatris har använts för att pröva variablernas samvariation, vilken 

illustreras nedan. Vid tolkning av korrelation gäller att ett samband kan anta ett värde 

någonstans mellan -1 och 1, där -1 utgör ett perfekt negativt samband och 1 ett perfekt positivt 

samband (Körner & Wahlgren 2015). Noteras bör att den bivariata analysdelen inte synliggör 

eventuella orsakssamband.  

Tabell 8. Bivariat korrelationsmatris

Fastställas kan av korrelationsmatrisen ovan att tre variabler signalerar signifikanta 

korrelationer på 0.01 nivå - befolkningsminskning, antal invånare och skattesats. Soliditeten 

uppvisar signifikant korrelation på 0.05 nivå. Detta befäster i ett första skede att samband 

variablerna emellan föreligger. Negativa korrelationer kan observeras råda för invånarantal 

samt soliditet, vilket är den sambandsriktning som predikterats i H2 och H3. Detta indicerar att 

antalet gånger balanskravet inte uppfylls ökar ju lägre antalet invånare och soliditeten är, vilket 

inledningsvis kan uttolkas som att kommuner med sämre balanskravsföljsamhet även präglas 



34

av låg soliditet och färre antal invånare. Positiva korrelationer med stark signifikans kan även 

uppmärksammas för befolkningsminskning och skattesats, vilket indikerar att lägre uppfyllnad 

av balanskravet samvarierar med tilltagande befolkningsminskning och högre skattesats. 

Inledningsvis föreligger därav preliminära indikationer på att predikterade hypoteser (H1, H2 

samt H3) kan inneha viss bärkraft. För variabeln genomsnittlig arbetslöshet råder mycket svaga 

positiva samband utan någon statistisk signifikans.

Vid statistiska undersökningar bör alltid det så kallade multikollinearitetsproblemet 

uppmärksammas, vilket avser oberoende variabler som i hög grad korrelerar med varandra (ex 

invånare och kommunstorlek). Detta är problematiskt eftersom det i en statistisk analys inte är 

önskvärt att inkludera två variabler som mäter samma sak (Körner & Wahlgren 2015). I 

korrelationsmatrisen presenterad ovan kan en signifikant korrelation uppmärksammas mellan 

befolkningsminskning och invånare samt skattesats och invånare (markerad som 0,578** 

respektive -0,520**), vilket således kan indikera ett föreliggande multikollinearitetsproblem. 

Inom samhällsvetenskapen brukar emellertid gränsen för multikollinearitet dras vid +/- 0.8 

(Barmark & Djurfeldt 2009), vilket innebär att det för studien inte torde vara några problem 

med de valda variablerna (0,578 <0.8; - 0,520> -0.8). 

4.3 Multivariat analys

Studiens multivariata analysdel syftar till att synliggöra vilken påverkan samtliga variabler har 

på den oberoende variabeln samtidigt. Nyttan med en multivariat analys är dess förmåga att 

förklara variationen i den beroende variabeln med hjälp av alla studiens oberoende variabler 

samtidigt, vilket reducerar risken för felaktig statistisk sludledning (Körner & Wahlgren 2015). 

I kolumnerna nedan utgörs konstanten av studiens beroende variabel, dvs. balanskravet. B 

illustrerar analysens regressionskoefficient och anger hur många enheter de oberoende 

variablerna ökar/minskar när den beroende variabeln ökar med en enhet (Körner & Wahlgren 

2015). Kolumnen S.E. åskådliggör standardavvikelsen, och R2/Adjusted R2 hur stor andel av 

variationen i den beroende variabeln som förklaras av de oberoende variablerna. 

För den multivariata analysen presenteras fyra olika modeller. Detta beror på att variabeln 

politiskt styre är uppdelad på tre olika mandatperioder, vilket innebär att övriga variabler måste 
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anpassas utefter detta i syfte att värna studiens validitet (Barmark & Djurfeldt 2015). Detta 

medför att det inledningsvis presenteras en multivariat analys (Modell 1) där variabeln politiskt 

styre är exkluderad, och där samtliga ingående parametrar (förutom befolkningsförändring vars 

data är insamlad mellan 2000 - 2020) avser årtalen 2013 - 2020. Därefter redogörs för tre 

kompletterande analyser vilken inkluderar politiskt styre, där övriga variablers mätperiod 

styckats upp och anpassats utefter rådande mandatperioder (Modell 2: 2013, Modell 3: 2014 - 

2017, Modell 4: 2018 - 2020). 

Tabell 9. Linjär regressionsmodell (Modell 1 - 4)

Modell 1 - Koalitionsstyre exkluderat (datainsamling: 2013 - 2020)

För Modell 1 kan utläsas att signifikansnivån är <0,01, vilket innebär att föreliggande modell 

har bäring. Av den justerade förklaringsgraden framgår att drygt sex procent av variationen i 

balanskravets följsamhet kan förklaras av de oberoende variablerna. Befolkningsminskning 

utgör ett signifikant p - värde (0,028), vilket indikerar att samband kan föreligga mellan 

avtagande befolkning och ej uppfyllt balanskrav.



36

Modell 2 - Koalitionsstyre inkluderat (datainsamling 2013)

Av modell 2 framgår en signifikansnivå på 0.05 - nivå, vilket utgör gränsvärdet för när en 

modell kan anses ha någon förklaringskraft. Justerad förklaringsgrad är för modell 2 avsevärt 

lägre än föregående modell, då knappt en och en halv procent av variationen i balanskravets 

efterlevnad förklaras av de oberoende variablerna. Ett signifikant p - värde kan dock 

uppmärksammas för befolkningsminskning (0.05). 

Modell 3 - Koalitionsstyre inkluderat (datainsamling 2014 - 2017)

Modell 3 uppvisar en signifikansnivå på 0,331, vilket innebär att den helt saknar bärkraft och 

förklaringsvärde. Likväl här kan ett signifikant p - värde på 0.05 nivå noteras för 

befolkningsminskning (0,047) men då modell 3 saknar statistisk signifikans kan fastställandet 

göras att föreliggande modell inte förklarar någonting utöver slumpen. 
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Modell 4 - Koalitionsstyre inkluderet (datainsamling 2018 - 2020)

Modell 4 innehar en signifikansnivå på <0,01 med en justerad förklaringsgrad på drygt nio 

procent, vilket innebär att variationen i antal gånger ej uppfyllt balanskrav till nio procent kan 

förklaras av de oberoende variablerna. Således uppvisar modellen högst relevans och 

förklaringsvärde. Precis som i föregående modeller uppvisar befolkningsminskning ett 

signifikant p - värde, men denna gång på <0,001 nivå.

4.4 Binär logistisk regression

Av den deskriptiva resultatdelen framgår hur studiens beroende variabel - antal gånger ej 

uppfyllt balanskrav - är distribuerad åt vänster, vilket innebär en skevhet i variabelns 

sannolikhetsfördelning. Av tabell 3 (frekvenstabell antal gånger ej uppfyllt balanskrav) framgår 

att totalt 43,3 % redovisat ett negativt balanskravsresultat 0 gånger och 56,7% som redovisat 

ett negativt balanskravsresultat minst 1 gång. Bland dessa utgörs 13,4 % av kommuner som 

redovisat negativa balanskravsresultat minst tre gånger. Studien har kompletterat analysen med 

en binär logistisk regression för att undersöka om de kommuner som inte klarat balanskravet 

tre gånger eller mer uppvisar starkare samband med de uppställda hypoteserna. Detta då 

antagandet kan göras att det är mer alarmerande för de kommuner som ej klarat balanskravet 

tre gånger eller fler under 2013 - 2020, än vad det är för dem som endast redovisat negativt 

balanskravsresultat två eller en gång. I den binära logistiska regressionsanalysen har således 

balanskravet kodats om till dummyvariabler, där 1 = ej uppfyllt balanskravsresultat 3 - 6 gånger 

och 0 = ej uppfyllt balanskravsresultat 0 - 2 gånger. 13,4 % av de 289 kommunerna har därav 

kodats med 1, varav resterande 86,6 % kodats 0.

Tabell 10. Binär logistisk regression
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Av den binära logistiska regressionsanalysen i tabell 10 uppvisas en korrekt klassifikation på 

86,5 %, vilket innebär att modellen klassificerar 86,5 % av fallen rätt. Av analysen framgår att 

befolkningsminskning uppvisar signifikant samband med ej uppfyllt balanskrav. Således kan 

slutsatsen dras att befolkningsminskning signifikant ökar sannolikheten för att balanskravet ej 

uppfylls tre gånger eller fler under den studerade tidsperioden. För övriga variabler kan inget 

signifikant samband noteras, vilket innebär att H2, H3 och H4 inte heller här ges stöd för. 

4.5 Sammanfattning och diskussion av resultat

Studien ställde upp fem hypoteser vilka predikterades påverka kommuners följsamhet av 

balanskravet - befolkningsminskning, kommunstorlek, soliditet, genomsnittlig arbetslöshet 

samt koalitionsstyre. Såväl den bivariata analysdelen (Pearson´s korrelationsmatris) som den 

multivariata (linjär regressionsmodell 1 - 4) och logistiska regressionsanalysen (binär logistisk 

regression) låg till grund för den analys som gjorts av undersökningens utfall. Av de 

analyserade 289 kommunerna har 56,7% uppvisat ett negativt balanskrav minst en gång under 

perioden 2013–2020, där den genomsnittliga kommunen redovisat ett negativt balanskrav cirka 

1.05 gånger.

Hypotes 1 – Befolkningsminskning

Hypotes 1 (H1) antog att befolkningsminskning hade ett positivt samband med ett ej uppfyllt 

balanskravsresultat, eftersom avtagande befolkningsmängd också riskerar innebära reducerad 

skattekraft och finansieringsmöjligheter. Ur den deskriptiva analysen kan utläsas att totalt 105 

kommuner (motsvarande 36,3 %) hade minskat mellan år 2013 - 2020. Av den bivariata 

korrelationsmatrisen framgår ett signifikant positivt samband på 0.01 nivå, vilket indikerar att 

hypotesen ges stöd för. För de multivariata analyserna kan det för modell 1 (år 2013 - 2020), 

modell 2 (2013), modell 3 (2014 - 2017) uppmärksammas ett signifikant positivt samband på 

0.05 - nivå, och för modell 4 (2018 - 2020) ett signifikant positivt samband på 0.01 - nivå. 
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Också den logistiska regressionen uppvisar signifikant korrelation på 0.01 nivån, vilket stärker 

antagandet att befolkningsminskning inverkar negativt på balanskravsresultatet. Således vågar 

studien påstå att H1 ges stöd för.

Hypotes 1 att befolkningsminskning har ett positivt samband med ett ej uppfyllt 

balanskrav får stöd

Hypotes 2 - Kommunstorlek

Hypotes 2 (H2) antog att kommunstorleken hade ett negativt samband med ett ej uppfyllt 

balanskravsresultat, eftersom storlek oftast genererar skalfördelar vilka gynnar finansiell 

stabilitet. Den deskriptiva analysdelen påvisar att den genomsnittliga kommunen innehar ett 

logaritmerat invånarantal på 9.85. Den bivariata analysen påvisar ett signifikant negativt 

samband mellan invånarantal och ett ej uppfyllt balanskrav, vilket ger preliminär indikation för 

att hypotesen ges stöd. Samtliga fyra regressionsmodeller likväl som den logistiska 

regressionen anger att negativa samband föreligger, men ingen modell lyckas uppvisa att 

sambanden är signifikanta. 

Hypotes 2 att kommunstorlek har ett negativt samband med ett ej uppfyllt balanskrav 

förkastas

Hypotes 3 – Soliditet

Hypotes 3 (H3) antog att soliditeten hade ett negativt samband med ett ej uppfyllt balanskrav. 

Då soliditeten illustrerar såväl långsiktig betalningsberedskap som kommunens historiska 

ekonomiska prestation fanns anledning att prediktera att balanskravets följsamhet skulle 

försämras ju lägre soliditeten var, och vice versa. Den genomsnittliga kommunen uppvisade 

under 2013 - 2020 en soliditet på 13,87 %. Den bivariata korrelationsmatrisen signalerar en 

negativ och signifikant korrelation på 0.05 - nivå mellan soliditet och antal gånger balanskravet 

ej uppfyllts. I ett första skede implicerar detta att hypotes 3 ges stöd för. När sedan de linjära 

och logistiska regressionsmodellerna tas i beaktan framgår det för modell 3 (2014 - 2017), 4 

(2018 - 2020) och 5 (logistisk regression 2013 - 2020) svaga negativa korrelationer. Modell 2 

(2013) antyder dock att inget samband överhuvudtaget föreligger, medan modell 1 (2013 - 
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2020) uppvisar ett positivt samband. Då samtliga analyser presenterar motsägelsefulla resultat 

ges inget stöd för hypotesen.

Hypotes 3 att soliditeten har ett negativt samband med ett ej uppfyllt balanskrav 

förkastas

Hypotes 4 - Arbetslöshet

Hypotes 4 (H4) antog att arbetslösheten hade ett positivt samband med ett ej uppfyllt 

balanskrav, eftersom att arbetslöshet är kostsamt och resurskrävande för kommuner. Ur den 

deskriptiva analysen kan utläsas att den genomsnittliga kommunen under 2013 - 2020 hade en 

genomsnittlig arbetslöshet på 4.39 %. Inget signifikant samband kunde härledas ur någon av 

modellerna, varken för den bivariata, multivariata eller logistiska analysdelen. Dessutom 

framgår ur modell 2, 3, 4 och för tabell 10 svaga negativa samband, vilket strider mot den 

uppställda hypotesens antagande.  

Hypotes 4 att arbetslöshet har ett positivt samband med ett ej uppfyllt balanskrav 

förkastas

Hypotes 5 – Koalitionsstyre

Hypotes 5 (H5) antog att koalitionsstyre hade ett positivt samband med ett ej uppfyllt 

balanskrav, då koalitionsstyren tenderar vara mer ekonomiskt ineffektiva och resursslösande. 

Antalet kommuner med koalitionsstyren har ökat under perioden 2013 - 2020, från 40 till 114, 

vilket utgör en ökning på drygt 25 procentenheter. Ur såväl korrelationsmatrisen som de linjära 

regressionsmodellerna kunde svaga positiva samband utläsas, dock utan någon observerad 

signifikans. Således kan inte politiskt koalitionsstyre betraktas som en signifikant 

förklaringsfaktor för ett ej uppfyllt balanskrav.

Hypotes 5 att koalitionsstyre har ett positivt samband med ett ej uppfyllt balanskrav 

förkastas
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Tabell 11. Utfall hypoteser 

Hypotes           Förväntat samband       Utfall 

H1 Befolkningsminskning +      Får stöd 

H2 Kommunstorlek -      Förkastas

H3 Soliditet -      Förkastas

H4 Arbetslöshet +      Förkastas

H5 Koalitionsstyre +      Förkastas

Kontrollvariabler

Kommunal skattesats utgör studiens kontrollvariabel, vilken applicerats för att minimera risken 

av skensamband. Ur korrelationsmatrisen kan en signifikant positiv korrelation på 0.01 - nivån 

noteras vad gäller följsamhet av balanskrav och skattesats. Detta indikerar att kommuner med 

högre skattesats tenderar ha sämre balanskravsresultat. För de linjära och logistiska 

regressionsmodellerna kan svaga positiva samband observeras, där samtliga emellertid helt 

saknar signifikans.
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5. Slutsats och förslag på fortsatt forskning

___________________________________________________________________________
Följande kapitel analyserar de resultat som studiens undersökning landat i och resonerar för 
hur utfallen ter sig i relation till tidigare forskning. Avslutningsvis diskuteras studiens 
begränsningar och förslag ges på fortsatt forskning
___________________________________________________________________________

5.1 Slutsats

Studiens syfte var att besvara frågeställningen “Vilka faktorer bidrar till att kommuner ej 

uppfyller balanskravet?”, där ambitionen varit att ta vid efter den internationella forskning som 

gjorts om finansiell stress inom offentlig sektor. Studien har kontextualiserats efter den svenska 

kommunsektorn, där balanskravets följsamhet utgjort den variabel som studien 

operationaliserat utefter. 

Sammanfattningsvis visar resultaten från den bivariata, multivariata och logistiska analysen att 

befolkningsminskning inverkar negativt på kommuners möjlighet att uppnå ett positivt 

balanskravsresultat. Resultatet kan anses vara i linje med vad tidigare forskning presenterat - 

b.la. slår Fjertorp (2013) fast att ökad befolkningsutveckling korrelerar positivt med starkt 

ekonomiskt resultat, likväl som Cabaleiro m.fl. (2012) samt Brorström & Siverbo (2008) har 

påvisat att befolkningstillväxt är en ekonomisk framgångsfaktor. Det kommunala 

utjämningssystemet som syftar till att mildra effekterna av demografiska förflyttningar verkar 

därmed inte helt lyckas neutralisera de negativa ekonomiska konsekvenserna. som uppstår i 

kölvattnet av en avtagande population. 

För studiens övriga variabler - kommunstorlek, soliditet, arbetslöshet och koalitionsstyre - 

kunde ingen signifikant påverkan på balanskravsresultatet observeras. Kommunstorlek 

operationaliserades utefter logaritmerat invånarantal. Visserligen noterades en signifikant 

korrelation mellan invånare och balanskravsuppfyllnad i den bivariata analysen, men ingen av 

regressionsmodellerna kunde stärka antagandet. Då hypotesen antog att kommunstorlek bidrog 

till skalfördelar är det möjligt att en annan operationalisering, som exempelvis regionsindelning 

istället kunnat användas som definition för undersökningen.  Soliditeten, vilken speglar 

långsiktig betalningsförmåga har i tidigare forskning applicerats för att definiera finansiell 

stress (se b.la. Gorina m.fl. 2017; Grossi & Gardini 2018; McDonald 2017; Maher & 
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Nollenberger 2009).  Den bivariata analysen kunde visserligen påvisa att soliditeten korrelerade 

negativt med balanskravets följsamhet, men fick emellertid inget stöd för det i 

regressionsanalyserna. Soliditeten kan konstateras vara en väsentlig indikator vid finansiell 

utvärdering, men kan inte tillmätas någon förklaringskraft för balanskravets efterlevnad.

Vidare kunde inte heller arbetslöshet appliceras som förklaringsfaktor till ett ej uppfyllt 

balanskrav. Då tidigare forskning betonat att finansiell stress uppstår vid ofördelaktiga 

socioekonomiska förhållanden (se b.la. Gorina m.fl. 2017; Cabaleiro m.fl. 2012; Wällstedt m.fl. 

2014), antog studien att arbetslöshet var en negativt inverkande kraft på balanskravsresultatet. 

Dock kunde varken den bivariata, multivariata eller logistiska analysen befästa att så var fallet. 

För studien operationaliserades variabeln utefter definitionen Arbetslöshet 16-64 år, 

årsmedelvärde, andel (%) av registerbaserad arbetskraft, vilken presenterades som 

kontinuerlig kvotvariabel. Möjligtvis hade studien kunnat undersöka om de kommuner som 

präglats av ökad arbetslöshet haft sämre balanskravsresultat. Kommunerna hade då kunnat 

kodas på samma sätt som befolkningsminskning gjorts, dvs. ökning (1), ej ökning (0). 

Koalitionsstyre uppvisade heller ingen signifikant förklaringskraft till negativt 

balanskravsresultat. I tidigare forskning har ansatser påvisats att politiska koalitionsstyren 

bidrar till ekonomisk ineffektivitet eftersom blocköverskridande samarbeten ofta involverar fler 

nyttomaximerande parter (Ashworth m.fl. 2005). Variabeln påvisade emellertid inget samband 

och kan således inte användas för att i studien förklara varför balanskravet inte uppfylls. I 

tidigare forskning har vänsterstyren använts som referensvariabel (se b.la. Donatella 2016; 

Falkman & Tagesson 2008). Då föreliggande studie inte gjort skillnad på höger - och 

vänsterstyren är det tänkbart att ett annat utfall eventuellt kunnat redovisats om så gjorts. 

Av kontrollvariabeln skattesats kan i korrelationsmatrisen utläsas att de kommuner med högre 

skattesats tenderar att uppvisa ett sämre balanskrav än de kommuner med lägre skattesats. För 

de multivariata och logistiska analyserna kunde dock ingen statistisk signifikans noteras. 

Däremot skulle det i fortsatt forskning vara intressant att undersöka vidare, eftersom antagandet 

kan göras att kommuner med högre skattesats också har sämre ekonomiskt handlingsutrymme 

(Petersson 2022).
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Studien valde att kontextualisera den internationella termen finansiell stress utefter ett ej 

uppfyllt balanskrav. Då balanskravet utgör den absoluta miniminivån för en någorlunda 

godkänd ekonomi, kan således ett negativt balanskravsresultat ställas i paritet till vad som 

internationellt definieras som ekonomisk stress. Av genomförd studie att döma kan slutsatsen 

dras att mer än hälften av kommunerna (56.7 %) minst en gång under 2013 - 2020 inte lyckats 

uppnå positivt balanskravsresultat. Av de faktorer som i studien predikterades ha ofördelaktig 

inverkan på balanskravets följsamhet kunde befolkningsminskning konstateras ha signifikant 

samband med ett ej uppfyllt balanskrav. För de övriga variablerna förelåg viss förklaringskraft 

i den bivariata analysdelen (soliditet, invånare, skattesats) men fick ej stöd i de linjära och 

logistiska regressionsmodellerna. Stora delar av den tidigare forskning som undersökt finansiell 

stress har operationaliserats utefter aggregerade nyckeltal och index (Cabaleiro m.fl. 2012). Då 

föreliggande studie valde balanskravet som den beroende variabeln, kan det ge viss förklaring 

till varför 4 av 5 hypoteser förkastades. För att erhålla en djuplodande förståelse för 

balanskravets efterlevnad behövs kompletterande analyser, där exempelvis en mer 

genomgripande statistisk modell med fler kontrollvariabler presenteras. Det kan med fördel 

också vävas in kvalitativa metoder (se b.la. Donatella 2016). 

5.2 Förslag på fortsatt forskning

Likt alla studier innehar också denna begränsningar, vilka alltid bör framhållas. Studien har 

endast operationaliserat utefter balanskravets efterlevnad, vilket innebär att många andra 

väsentliga delar som exempelvis resultat - och årsredovisningar utelämnats. Balanskravet är 

endast en del av principen om god ekonomisk hushållning, och utgör enbart den finansiella 

lägstanivå kommuner är ålagda att förhålla sig efter (Donatella m.fl. 2014). Flertalet viktiga 

aspekter som härrör den kommunala ekonomin är således utelämnade. Den insamlade data som 

ligger till grund för undersökningen har inte av författarna själv samlats in, vilket i praktiken 

alltid medför viss risk för manipulation och felaktigheter. Påpekas bör också att modell 3, vilken 

presenterar data mellan 2014 - 2017, inte uppvisade någon signifikant förklaringsgrad vilket 

innebär att den inte förklarar något utöver slumpen. Statistiska modeller brukar generellt 

uppvisa högre förklaringsgrad ju längre tidsperiod som tas i beaktan, vilket kan vara något värt 

att överväga inför fortsatt forskning (Körner & Wahlgren 2015). 
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Trots att mycket av den redovisningsforskning som bedrivs sker inom ramen för den 

kvantitativa metodiken, kan det för fortsatt forskning vara intressant att väva in kvalitativa 

aspekter. Dessa kan med fördel utformas som intervjuer eller fallstudier för att erhålla djupare förståelse 

för de företeelser och skeenden som ämnas undersökas. Exempelvis hade ekonomichefer eller politiker 

kunnat intervjuas eller observeras, alternativt en fallstudieundersökning där kommuner med bristande 

balanskravsföljsamhet studeras. 

Det är även relevant att för fortsatt forskning studera andra nyckeltal och socioekonomiska 

faktorer som kan antas ligga till grund för undermålig ekonomi. Exempelvis hade migration, 

utbildningsnivå eller åldersstruktur kunnat undersökas, likväl som kassalikviditet, 

självfinansieringsgrad eller investeringsnivå. Kommuners regionsindelning hade också varit en 

intressant aspekt att studera i syfte att utröna om ekonomin påverkas beroende på var i landet 

kommunen är belägen. Då tidigare forskning också påvisat indikationer på att 

investeringsgraden expanderar när politiska val är nära föreliggande (Veiga & Veiga 2007) 

hade det varit mycket intressant att utröna om så också är fallet i svenska kommuner och om 

det i sin tur kan antas påverka ekonomin. 
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