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 I 

Förord 
 
Detta examensarbete är skrivet på Civilekonomprogrammet på Högskolan i Borås. Det har 

varit ett mycket lärorikt och intressant arbete som vi hoppas kunna väcka ett intresse till och 

även ge större beysning åt ämnet kommunal redovisning. Vi vill rikta ett särskilt tack till vår 

handledare Pierre Donatella som har bidragit med sina framstående kunskaper inom 

kommunal redovisning. Hans vägledning och åsikter har varit mycket värdefulla för oss 

genom hela vårt uppsatsskrivande.  

 

Vi vill även rikta ett tack till ansvariga på kommuner runt om i landet som har tagit sig tid att 

svara på våra frågor och hjälpt oss med material till vår studie.  
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Svensk titel: Kommunal redovisning – förekomsten av artificiell resultatstyrning i 

kommuner 

 

Engelsk titel: Municipal accounting - the existence of artificial earnings management in 

municipalities 

 

Utgivningsår: 2017 

 

Författare: Karin Samuelsson och Ellen Hultberg 

 

Handledare: Pierre Donatella  

 

Abstract 
 
This thesis is an analysis of the occurrence of earnings management in Swedish 

municipalities. Previous theory claims that the change from cash accounting to accrual 

accounting has made it easier to involve in earnings management actions and that these 

actions are broadly used in both municipalities and corporate companies. Similar studies 

proves economy, politics and civil servants to be explanatory for why earnings management 

takes place in municipalities. 

 

We seek to explain this occurrence by using the accounting record contribution to national 

infrastructure. The aim is to answer what the main incentives are for manipulating the results 

in municipalities and how these incentives affect the decision making progress.  

 

This is mainly a documentary study that focuses on the public financial reports of 

municipalities. A statistical analysis is performed and conclusions are drawn. We find 

evidence that earnings management exist in municipalities and that the biggest explaining 

factor of how the contribution is accounted for depend on the size of the contribution to 

infrastructure and if the municipality has received any big amounts from the government in 

form of AFA-insurances, AFA-premier or cyclical support that year or not. This indicates a 

short-term thinking with high focus on net income. 

 

This study is hereafter written in Swedish.  

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Earnings management, municipal accounting, public sector accounting, accrual 

accounting, income smoothing, contribution to national infrastructure. 

 



 

 III 

Sammanfattning 
 

Denna studie behandlar förekomsten av resultatstyrning i svenska kommuner. Tidigare 

forskning visar på att styrning främst tar form av periodiseringar samt att de främsta 

förklarande faktorerna för förekomsten är ekonomi, politik och tjänstemän. Existerande teori 

menar på att övergången från kassabaserad redovisning till bokföringsmässiga grunder 

underlättade resultatstyrning och att det förekommer både i kommuner och företag i Sverige.  

 

Undersökningen syftar till att förklara förekomsten av resultatstyrning i kommuner med hjälp 

av posten “bidrag till statlig infrastruktur”. I analysen ifrågasätts användandet av 

resultatstyrning, vilka incitament som finns samt hur dess incitament påverkar 

beslutprocessen.  

 

Studien är en dokumentstudie och har genomförts som en kvantitativ analys. Det empiriska 

materialet har främst samlats in från kommuners årsredovisningar.  Flera statistiska analyser 

genomförs och leder fram till studiens resultat. Resultaten visar på att resultatstyrning 

förekommer i kommuner och att det främst är kortsiktiga incitament som styr besluten. Tiden 

som kommuner väljer att periodisera bidragen på beror främst på hur stora beloppen på 

bidragen som lämnas är samt om kommunen har mottagit stora engångsbelopp i form av till 

exempel AFA-försäkringar, AFA-premier eller konjunkturstöd från staten de åren eller inte.  
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1 Inledning 
 

Kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning till ämnet kommunal redovisning och 

resultatstyrning. Därefter presenteras forskningsöversikten som redogör för vad tidigare 

forskning säger om resultatstyrning. Vidare presenteras fakta om Sveriges kommuner och de 

kommunala lagar som kommuner styrs av. Dessa delar kopplas sedan ihop och mynnar ut i en 

problemdiskussion som i sin tur leder fram till uppsatsens syfte och frågeställning. Slutligen 

presenteras avgränsningar och studiens fortsatta disposition. 

 

1.1 Bakgrund 

 

De finansiella rapporter som företag och övriga verksamheter upprättar förutsätts visa en 

korrekt bild av deras resultat och ekonomiska ställning. Genom åren har både lagar utvecklats 

och många standarder har skapats för att främja jämförbarhet mellan företag. Trots detta 

lyckas företagsledningar att manipulera redovisningen till deras fördel. Även om detta sker 

inom lagens ramar minskar tillförlitligheten för både de finansiella rapporterna och även för 

standarderna som ger upphov till uppskattningar och bedömningar (Healy & Wahlen 1999). 

Callao och Jarne (2010) fann belägg för att införandet av IFRS ökade möjligheterna till att 

manipulera redovisningen då standarderna lämnade ett större utrymme för subjektiva 

bedömningar. Det krävs ibland att företagsledningen måste göra vissa subjektiva bedömningar 

när de ska bedöma olika värderingsposter och periodiseringar vilket kan skapa utrymme till 

att manipulera redovisningen. Denna manipulering av finansiella rapporter benämns earnings 

management eller på svenska, resultatstyrning (Healy & Wahlen 1999).  

Healy och Wahlen (1999) förklarar att earnings management är strategier företagsledningen 

kan använda sig av för att manipulera redovisningen i önskvärd riktning. Det finns mycket 

forskning som visar på att earnings management förekommer i företag (Dechow & Sloan 

1991; Hazarika & Karpoff 2012; Healy & Wahlen 1999). Incitamenten bakom varför företag 

manipulerar resultatet kan variera. I Browns (1999) studie framhävs det att skillnaden mellan 

earnings management och bedrägeri i vissa fall endast har en fin gräns. I USA har ett flertal 

företag visat att det går att styra resultat i önskvärd riktning. Flera skandaler har 

uppmärksammats och en mycket omtalad skandal i USA:s historia är Enron-skandalen där 

resultatmanipulering förekom. Denna skandal beskrivs i Brinkmann och Sims (2003) studie 

som påvisar att företagsledare manipulerade redovisningen genom felaktiga periodiseringar 

och förbättrade därmed resultatet markant. Ytterligare ett företag som manipulerade 

redovisningen var WorldCom. Detta ledde till den mest uppmärksammade konkursen i USA:s 

historia (Lyke & Jickling 2002). Elektronikföretaget Toshiba är även ett exempel på hur 

företag använt resultatstyrning på ett oetiskt sätt och blivit anmälda. Toshiba anmäldes 2015 

för att under sju års period ha överskattat sina vinster med över två miljarder dollar. Efter 

långa utredningar visade det sig att anställda hade pressats till att rapportera höga resultat 

genom att bland annat skjuta upp nedskrivningar och kostnader över flera perioder (Fortune 

2015). På det amerikanska finansinstitutet Fannie Mae manipulerades också redovisningen. 

Här manipulerades resultatet i över sex år för att höja företagsledares bonusar med en 

totalsumma om flera hundra miljoner dollar. De sköt upp kostnader till senare år för på så vis 

höja ledares bonusar (Bergstresser & Philippon 2006). I Europa inträffade nyligen en stor 

redovisningsskandal på det brittiska telekommunikationsbolaget BT. Skandalen ledde till att 

bolagets marknadsvärde sjönk med 8 miljarder pund. Detta resulterade i att bolagets Vd 

avgick med förklaringen att det skedde ”på hans vakt” (Independent 2017).  
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Ovanstående skandaler visar på att nettovinsten som företag rapporterar ibland kan vara mer 

subjektiv än objektiv. På så sätt reflekterar resultatet det värde som företaget vill uppnå 

snarare än det värde som rättvist beskriver den finansiella situationen, vilket tyder på en 

försämrad kvalitet av den finansiella informationen (Fraud Magazine 2000). Kvalitet mäts i 

hur väl siffrorna i de finansiella rapporterna avspeglar de underliggande händelserna och 

transaktionerna. Mer styrning innebär svagare samband mellan verklighet och rapport och 

därmed sämre kvalitet (ibid). 

 

Inom den privata sektorn finns det som nämnt en mängd studier som visar på att earnings 

management förekommer. Donatella (2016) hävdar att det däremot finns få studier inom 

andra sektorer som visar på att resultatstyrning sker trots att det även där finns incitament att 

styra resultat. Inom till exempel den kommunala sektorn finns det endast ett fåtal studier som 

behandlar earnings management, men de indikerar på att styrning av resultat även sker där. 

Ofta till följd av att politiker vill maximera sina röster och därmed påverka den ekonomiska 

bild som visas upp för väljare och andra intressegrupper eller undvika kritik från medborgare 

för överuttag av skatt alternativt för låg kvalité på servicen i förhållande till skatten som 

betalats (Ferreira, Carvalho & Pinhos 2012; Pilcher & Van Der Zahn 2010; Stalebrink 2007; 

Zimmerman 1977).  

Den kommunala redovisningen har tre övergripande uppgifter. Den används dels som ett 

bedömningsunderlag för det gångna året och som ett beslutsunderlag för framtida målsättning 

samt ligger till grund för ansvarsutkrävande (Brorström, Donatella & Petersson 2007; 

Broström, Orrbeck & Petersson 1999). Det är därför viktigt att den kommunala redovisningen 

ger en rättvisande bild över den finansiella ställningen (Lundin 2010). För att kommuner ska 

kunna ge en rättvisande bild över deras finansiella ställning krävs det att de följer kommunal 

redovisningslag och god redovisningssed vilket hänförs till en redovisning baserad på 

bokföringsmässiga grunder. Periodiseringar görs enligt en redovisning baserad på 

bokföringsmässiga grunder och har utvecklats med avsikt att ge en tydligare bild av när 

resurser genereras och förbrukas genom att matcha företagets kostnader mot dess intäkter. 

Periodiseringar lämnar dock ett utrymme för uppskattningar och bedömningar inom 

kommunal redovisning vilket möjliggör användandet av resultatstyrning (Donatella 2016).  

 

I den offentliga sektorn består intressenterna till störst del av kommuninvånarna och den 

politiska ledningen (Falkman & Orrbeck 2001). Resultatstyrning blir därmed ett extra känsligt 

ämne då kommuninvånarnas skattepengar utgör den främsta inkomstkällan och de har en 

begränsad kontroll över hur ekonomin fördelas. Den möjlighet till övervakning som finns sker 

via de finansiella rapporterna och det är därför viktigt att dessa ger en rättvisande bild (Lundin 

2010). I den privata sektorn finns det däremot andra incitament till att övervaka företag och 

deras redovisning. Årsredovisningen är den främsta informationskällan och riktar sig både till 

långivare som bidragit med främmande kapital, aktieägare som bidragit med eget kapital, 

eventuella investerare, analytiker och företagets egen ledning. Företagets finansiella rapporter 

används för att utvärdera informationen och använda den som beslutsunderlag (Falkman & 

Orrbeck 2001). 
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1.2 Forskningsöversikt 

1.2.1 Earnings management 

 

Begreppet earnings management, även kallat resultatstyrning, omfattar varje beslut som får en 

slutgiltig effekt på de finansiella rapporterna eller tolkningen av dessa rapporter (Ronen & 

Yaari 2008). Healy och Wahlen (1999) definierar earnings management enligt följande: 

 
Earnings management occurs when managers use judgment in 

financial reporting and in structuring transactions to alter financial 

reports to either mislead some stakeholders about the underlying 

economic performance of the company or to influence contractual 

outcomes that depend on reported accounting numbers.  

(Healy & Wahlen 1999 s. 368) 

 

Ronen och Yaari (2008) beskriver att earnings management innefattar alla beslut från 

produktions- och investeringsnivå till val av redovisningsmetod. Praktiskt sett innebär det att 

organisationen utnyttjar redovisningens flexibilitet för att styra resultat till ett för 

organisationen så förmånligt resultat som möjligt. Det kan innebära antingen en höjning eller 

en sänkning av resultatet beroende på vad avsikten med styrningen är (Ronen & Yaari 2008). 

 

Det finns olika typer av earnings management där det generellt skiljs på artificiell styrning 

och reell styrning (Donatella 2016). Artificiell styrning sker i samband med bokslutet och 

innebär att man använder bedömningar och uppskattningar för att fördela resultat mellan 

perioder och det får då ingen direkt effekt på kassaflödet. Istället styrs resultatet genom att 

flytta kapital mellan perioder via periodiseringar av till exempel avsättningar och 

avskrivningar. Reell styrning innebär det motsatta, att man löpande under året gör 

strukturerade transaktioner på operationell nivå via produktions- och investeringsbeslut. 

Exempel på sådana transaktioner är reklam, underhåll samt forskning och utveckling (ibid). 

Det innebär att företagets handlingar får en direkt effekt på företagets ekonomi som kan 

urskiljas i kassaflödet. Båda metoderna ger effekt på årets resultat (Ronen & Yaari 2008). 

 

Den vanligaste formen av resultatstyrning sker via periodiseringar (Donatella 2016). Inom 

litteraturen för earnings management skiljs det på två typer av periodiseringar, försiktiga och 

aggressiva periodiseringar. Försiktiga periodiseringar innebär att intäkter senareläggs och 

kostnader tidigareläggs, resurser sparas då till senare perioder. Aggressiva periodiseringar 

innebär att kostnader senareläggs och intäkter tidigareläggs, resurser lånas då från kommande 

redovisningsperioder. I båda fall kan det utgöra artificiell styrning av resultat (ibid). 

 

Vinnari och Näsi (2008) hävdar att i takt med att den offentliga sektorn började anta en 

redovisning baserad på bokföringsmässiga grunder har det lett till mätningar som inte är 

tillförlitliga, rättvisa eller neutrala. Användandet av periodiseringar har kritiserats för att det 

lett till en snedfördelning av resurser och en bristfällig redovisning av tillgångar och skulder 

där den offentliga sektorn har möjlighet att skjuta upp skulder och därmed belasta kommande 

skattebetalare med dessa kostnader (Vinnari & Näsi 2008). Donatella (2016) å andra sidan 

framför att oavsett redovisningsmodell kommer den finansiella rapporteringen att innehålla 

inslag av uppskattningar och bedömningar som leder till att resultaten kan styras. Även innan 

bokföringsmässiga grunder introducerades i den kommunala sektorn förekom uppskattningar 

och bedömningar som låg till grund för att styra det finansiella resultatet (Donatella 2016).  

Det finns mycket forskning kring earnings management där flera teorier har utvecklats om 
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varför det används och hur det används i praktiken. Healy och Wahlen (1999) sammanfattar i 

sin studie en stor del av den existerande forskningen om earnings management. De kommer 

fram till att motiven bakom varför manipulering av redovisning sker främst är för att påverka 

aktiekursen, bonusrelaterade incitament om företagsledare har en bonus kopplad till resultatet, 

påverka lånevillkor och undvika regleringsåtgärder (se även Achilles, Blaskovich & Pitre 

2013; Guidry, Leone & Rock 1999). Andra forskare ser även övervakningsmekanismer och 

analytiker som en viktig faktor som påverkar användandet av resultatstyrning (Bergstresser & 

Philippon 2006; Kasznik 1999; Yu 2008). Det finns incitament till att manipulera resultatet 

både uppåt och nedåt. Holthausen, Larcker och Sloan (1995) visar i sin studie på att när 

företagsledare nått den maximala bonusen då manipulerar resultatet nedåt. När företag gör ett 

så kallat big bath som diskuteras senare i kapitlet hävdar Dechow och Sloan (1991) att det 

även kan bero på att organisationen är långt ifrån att nå sina resultatmål eller vill förbättra 

förutsättningarna för kommande år och då redovisa bättre resultat. De kan då dra på sig extra 

kostnader under det året och genom att redovisa ett sämre resultat ökar förutsättningarna för 

att i framtiden redovisa bättre resultat (Dechow & Sloan 1991). 

 

1.2.2 Intressenters påverkande roll 

 

Centralt inom ämnet är intressentperspektivet som ligger till grund för varför och hur 

resultatet styrs (Zimmerman 1977). Zimmerman (1977) skiljer generellt på två olika 

intressentgrupper beroende på om redovisningen sker i privat eller offentlig sektor. Han 

skiljer på kommunal redovisning och kommersiell redovisning i termer av finansieringskälla 

och krav. Företag finansierar sin verksamhet med lån och upparbetade vinster och förväntas 

ge avkastning. Kommuner finansieras däremot av bidrag och skatter och förväntas ge nytta till 

samhället. Dessa två faktorer avgör hur organisationen vill framställa sin finansiella ställning 

och därmed hur och varför de väljer att styra sina resultat. Detta innebär att earnings 

management kan delas in i två delar, en baserad på den privata sektorn och en baserad på den 

offentliga sektorn (ibid).  

 

Sveriges redovisningslagar är till för att skydda intressenter från en snedvriden bild av de 

finansiella rapporterna som företag skapar (Falkman & Orrbeck 2001). I den privata sektorn 

är de främsta intressenterna som tidigare nämnt långivare, övriga investerare, analytiker samt 

företagets egen ledning. Det skiljer sig märkbart från den offentliga sektorn där intressenterna 

till störst del består av allmänheten och den politiska ledningen Även syftet med användandet 

av finansiell information skiljer sig åt mellan den privata och offentliga sektorn. Inom den 

privata sektorn är investeringsmöjligheterna det största incitamentet till att utvärdera företags 

finansiella information. Det är långivare och investerare som med hjälp av analytiker 

använder informationen för att satsa sina pengar och få avkastning på sitt kapital. Rapporterna 

används därmed som underlag för beslut och bedömningar för att göra risk och 

investeringsanalyser som den privata sektorn kan tjäna pengar på (ibid). Det främsta syftet 

med de finansiella rapporterna i den offentliga sektorn är istället att styra, utvärdera och följa 

upp verksamheten ur en politisk utgångspunkt (Brorström, Orrbeck & Petersson 1999). Det är 

viktigt att hänsyn tas till den politiska och makroekonomiska roll som informationen har i den 

offentliga verksamheten. Den offentliga sektorn ska hushålla med allmänhetens resurser och 

har inte som mål att skapa avkastning på kapital. Detta gör allmänheten till den största 

intressenten, däremot är allmänhetens roll i utvärderingen av den offentliga sektorns ekonomi 

begränsad då även kunskapen ofta är begränsad. Det gör den politiska ledningen och staten till 

de främsta användare av de offentliga rapporterna. De använder rapporterna som underlag för 
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ansvarsutkrävande när de gäller till exempel uppfyllande av balanskrav (ibid).  

 

1.2.3 Sveriges kommuner 

 

Sverige består av 290 kommuner som styrs av medborgarvalda politiker. I samband med 

riksdagsvalet väljer även medborgarna politiker till kommunfullmäktige. Detta innebär att 

kommunens invånare har stora möjligheter att påverka vilka politiker som utför invånarnas 

uppdrag (Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2015). Medborgarna röstar på politiska 

partier och specifika politiker i hopp om att få bästa möjliga välfärd i samhället. Kommunerna 

har stor självständighet och styr över fördelningen av medborgarnas skatter och därmed även 

hur nyttan i samhället skapas (SKL 2015).  

 

På samma sätt som företag så utgör kommunen en egen redovisningsenhet och är skyldiga att 

redovisa sina finansiella transaktioner. Det som skiljer sig åt mellan kommuner och företag är 

att de styrs av olika lagar. Företag styrs bland annat av bokföringslagen och 

årsredovisningslagen medan kommuner styrs av kommunallagen och kommunal 

redovisningslag (Donatella 2016). I kommunallagen regleras bland annat god ekonomisk 

hushållning som är en grundsten i kommunal redovisning. Begreppet innebär att kommuner 

ska sköta sin ekonomi på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. Generationsprincipen är en central 

del av god ekonomisk hushållning samt i utvecklingen av balanskravet. Generationsprincipen 

innebär att kommuner vill garantera att varje generation bär kostnader för den service som de 

erhåller och det innebär att de ska belastas av de skatter som hänförs till kommunens utförda 

prestationer under deras verksamma period. För att detta ska kunna åstadkommas har ett 

minimikrav lagstadgats som innebär att de löpande intäkterna ska överstiga de löpande 

kostnaderna (Falkman & Orrbeck 2001).  

 

Vinnari och Näsi (2008) anser att användningen av bokföringsmässiga grunder i offentliga 

sektorn utgör ett hot mot generationsprincipen. Detta på grund av att bokföringsmässiga 

grunder möjliggör resultatstyrning som innebär att skatte- och nyttomatchning inte kan 

garanteras. När resurser flyttas mellan perioder blir inte matchningen av skatter och välfärd 

fulländad och kontrollen över vilket kapital som hör till vilken skattegeneration kan förloras 

(Donatella 2016).  

 

Andra redovisningsprinciper som är av särskild betydelse inom kommuner är principen om 

pågående verksamhet som innebär att kommuner har ett uppdrag som inte förväntas upphöra 

inom en överskådlig framtid. Även principen om öppenhet är central och innebär att 

redovisningen ska ske på ett så öppet sätt som möjligt. Genom att ha en öppen 

externredovisning främjar det försiktighet i redovisningen, tolkningen av ekonomin 

underlättas och fler har möjlighet att granska redovisningen (Falkman & Orrbeck 2001). 

Slutligen är försiktighetsprincipen är betydande och innebär att tillgångar ska värderas lågt 

och att skulder ska värderas högt samt att icke realiserade intäkter inte får redovisas. Finns det 

flera alternativa utfall ska alltid det sämsta utfallet redovisas. I och med att kommunal 

verksamhet förvaltar allmänna medel är denna princip den mest övergripande (Brorström, 

Donatella & Petersson 2007).  

Kommunens intäkter består till största del av skatteintäkter som står för ca 70 % och 

resterande del består bland annat av avgifter och bidrag (SKL 2015). Avgifter tar kommunen 

ut för till exempel äldreomsorg, barnomsorg samt bygglovsavgifter och bidragen består av 

generella statsbidrag och utjämning. De generella statsbidragen omfattas av systemet för 
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kommunalekonomisk utjämning och betalas ut av staten till kommuner för att utjämna för 

skillnader i intäkter eller strukturella förutsättningar (SKL 2017). Inom de generella 

statsbidragen regleras även för minskat eller ökat uppdrag mellan kommun och stat enligt 

finansieringsprincipen. Detta innebär att när staten fattar beslut som påverkar kommunerna 

och deras ekonomi ska det regleras via det generella statsbidraget. Kommunerna bestämmer 

själva hur de vill fördela statsbidragen mellan deras olika verksamheter (Rådet för kommunal 

redovisning (RKR) 2014). Syftet med den kommunalekonomiska utjämningen är att ge 

samtliga kommuner likvärdiga ekonomiska förutsättningar att kunna tillhandahålla sina 

kommuninvånare en likvärdig service oavsett vad kommuninvånarna har för inkomster och 

andra strukturella förutsättningar som det är svårt för kommunen att påverka. Den 

kommunalekonomiska utjämningen består av fem delar: inkomstutjämning, 

kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag och regleringspost (Regeringskansliet 

2015). Kommunernas ekonomi och resultat har även stärkts de senaste åren av 

engångsintäkter som har betalats ut. Under 2010 fick kommunerna ett tillfälligt 

konjunkturstöd som gav betydande intäktsökningar under året (SKL 2010). Även tillfälliga 

återbetalningar av premier från AFA Försäkring har de senaste åren ökat intäkterna för många 

kommuner (SKL 2014).  

 

1.2.4 Kommunallagen 

 

I kommunallagen (KL) regleras kommunernas verksamhet (SFS 1991:900). I varje kommun 

finns det en beslutande församling som benämns kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige 

ansvarar över att fastställa mål och riktlinjer för verksamheten samt budget, skatt och andra 

viktiga ekonomiska frågor. Uppgifterna regleras i 3 kap. 9 § KL. Även val av revisorer och 

beslut kring kommunens årsredovisning och ansvarsfrihet är kommunfullmäktiges ansvar. 

 

Kommunallagen har under de senaste åren utvecklats och förändrats med en stor praktisk 

påverkan och även i skrivande stund är lagen under bearbetning för förändringar. Den största 

reformen ägde rum på 1980-talet och ligger till grund för den lag som idag råder. Principer 

som försiktighet, öppenhet och fortlevnad blev viktiga i den nya lagen (Brorström, Donatella 

& Petersson 2007). Den öppenhet som utvecklades i redovisningen beskrivs idag som en 

viktig del av demokratin i Sverige (Brorström & Donatella 2009). Reformen ledde även fram 

till införandet av balanskravet som förklaras vidare i teorikapitlet. År 2004 genomfördes 

ytterligare en reform av lagen. En definition av god ekonomisk hushållning undersöktes för 

att förtydliga innebörden av begreppet och dess krav på kommunen. I förarbetena till lagen 

blev slutsatserna att det varken var möjligt eller meningsfullt att definiera kravet på god 

ekonomisk hushållning vidare. Istället lagstadgades det att det är kommunfullmäktiges uppgift 

att besluta och utforma mål relaterade till god ekonomisk hushållning men med vissa riktlinjer 

för hushållningen. God ekonomisk hushållning regleras i 8 kap. KL under kommunernas 

ekonomiska förvaltning. Riktlinjerna innebar bland annat att kommuner inte bör förbruka sin 

förmögenhet för att tillfälligt täcka upp löpande behov och inte heller finansiera löpande 

driftkostnader med lån. Det anges även att försäljningsöverskott bör användas för att avbetala 

lån eller investera i anläggningstillgångar, dock kan vissa omständigheter göra att detta inte 

alltid är fallet (Brorström, Donatella & Petersson 2009).  

 

Donatella och Peterson (2007) undersöker i KFi (Kommunforskning i Västsverige) rapport nr 

86 kommuners mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Trots att man inte fann det 

möjligt eller meningsfullt att definiera begreppet god ekonomiskt hushållning så ser 

beskrivningen kring målen mycket lika ut i Sveriges olika kommuner. Studien visar på att det 



 

 7 

är mycket få kommuner som gör en tydlig avgränsning av definitionen för god ekonomisk 

hushållning. Dock hittar man ett mönster i de finansiella rapporterna som tyder på fyra typer 

av modeller som används för att beskriva begreppet. Dessa fyra modeller benämns 

generationsmodellen, målmodellen, förklaringsmodellen och den integrerade modellen. 

Generationsmodellen innebär att kommunerna backar upp sina beslut samt förklarar dessa 

genom att referera till generationsprincipen. Det diskuteras kring resultat, lån och specifika 

poster genom att se hur det påverkar skatter och servicenivå för olika generationer. 

Målmodellen är mer specifik och innebär inte samma diskussion som generationsmodellen 

gör. Här sätter kommuner upp finansiella mål som representerar god ekonomisk hushållning. 

Mest förekommande är det så kallade tvåprocentsmålet. Det har blivit ett centralt mått för att 

utvärdera hur väl kommuner uppfyller god ekonomisk hushållning (Donatella & Petersson 

2007). Tvåprocentsmålet innebär att det finansiella resultatet ska ligga på två procent av 

skatteintäkterna. Målet är inflationsjusterat och innebär att den finansiella ställningen inte 

försvagas samtidigt som skatteuttaget matchar nyttan för betalande generation (Donatella 

2012). Förklaringsmodellen är en utveckling av målmodellen där en diskussion kring målens 

mening och dess olika nivåer av uppfyllande förs. Den fjärde modellen är den integrerade 

modellen som innebär en tydlig beskrivning av god ekonomisk hushållning ur både ett 

finansiellt samt ett verksamhetsperspektiv (Donatella & Petersson 2007). 

 

De mål som sätts upp för god ekonomiskt hushållning är en viktig del av verksamheten och 

rapporteringen (Donatella & Petersson 2007). Lagstiftningen kräver att de finansiella målen 

ska redovisas i årsredovisningen samt följas upp i förvaltningsberättelsen enligt 4 kap. KRL. I 

nittio procent av Sveriges kommuner gör granskande revisor ett uttalande om de finansiella 

målen och huruvida de är uppfyllda eller inte. Problemet ligger i utvärderingen av 

verksamhetsmålen eftersom de inte är mätbara på samma sätt. Revisorerna har i många fall 

inte tillräckligt underlag för att uttala sig om detta vilket gör att uppföljning blir problematisk 

(ibid). 

 

1.2.5 Lag om kommunal redovisning 

 

Den kommunala redovisningslagen (KRL) trädde i kraft år 1998. Innan dess baserades 

redovisningen på framarbetade redovisningsmodeller utan lagstöd. I samband med lagens 

införande bildades Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) som är ett oberoende ideellt 

organ bildat av staten, Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet. RKR har till 

syfte att fungera som normgivare och utvecklare av god redovisningssed inom 

kommunsektorn (RKR u.å. 17). Även lagen om kommunal redovisning har genomgått flera 

reformer som har haft en betydande inverkan på tillämpningen. Som tidigare nämnt 

genomfördes år 2004 en reform gällande god ekonomisk hushållning. Det innebar i 

kommunal redovisningslag att det lagstadgades att förvaltningsberättelsen ska innehålla en 

utvärdering om huruvida de uppsatta målen för en god ekonomisk hushållning har uppnåtts 

eller inte enligt KRL 4 kap (ibid). 

 

Den kommunala redovisningslagen hänvisar till god redovisningssed enligt 1 kap. 3 § vilket 

hänförs till en redovisning baserad på bokföringsmässiga grunder. Däremot är den 

kommunala redovisningen rättvist beskrivet en blandmodell. Blandmodellen utgår från 

bokföringsmässiga grunder men är anpassad för speciella poster i kommunens redovisning. 

Innebörden är att ett avsteg tas från försiktighetsprincipen och god redovisningssed när det 

gäller poster såsom uppskrivning, nedskrivning och pensionsåtagande (Brorström, Donatella 

& Petersson 2007). Uppskrivningar tillåts i vissa fall på finansiella anläggningstillgångar och 
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pensionsåtaganden som inträffat innan år 1998. De ses som en upparbetad skuld vilket gör att 

räntan från 1997 inte längre belastar resultatet (ibid). Förändringarna gjordes i samband med 

införandet av balanskravet till följd av att kommuner hade väldigt svårt att leva upp till 

balanskravet som stadgats (Brorström 1998). De nya redovisningsteknikerna av dessa poster 

var ett sätt att få ner kommunernas skulder och därmed deras finansiella kostnader för att de 

skulle klara sina balanskrav (ibid).  

 

Kommunal redovisningslag skiljer sig åt på flera sätt från årsredovisningslagen (ÅRL) som 

företag omfattas av. KRL är mer flexibel än ÅRL och innebär ofta färre legala sanktioner vid 

lagbrott som till exempel periodiseringar som går emot god redovisningssed. I 

företagssammanhang innebär detta ofta sanktioner vilket det inte alltid gör i kommuner 

(Brorström, Donatella & Petersson 2007). I vissa godtagna fall uppfyller kommuner inte god 

redovisningssed och det gäller till exempel pensionsåtaganden och uppskrivningar. Här 

frångås då god redovisningssed utan att det sker några vidare sanktioner (ibid). Redovisningen 

skiljer sig även åt mellan företag och kommuner när det gäller matchningsprincipen. I företag 

matchas kostnader med tillhörande intäkter eftersom kostnaderna uppstår först. I kommuner 

tillämpas omvänd matchning då intäkter i form av skatt och andra bidrag tillkommer först 

som sedan matchas med uppkomna kostnader (Falkman & Orrbeck 2001).  

 

1.2.6 Kommunal redovisning och politik 

 

Det politiska perspektivet utgör en viktig roll för kommuner och deras redovisning.  

Detta innebär att det ställs högre krav på att öppenhet och att tillgänglighet råder både när 

resurser fördelas och hur resurser används. De medel som kommuner hanterar ska användas 

för att driva en effektiv verksamhet och det finns till skillnad från den privata sektorn inget 

riskkapital som ska förräntas. Därför är försiktighetsprincipen samt att en rättvisande bild 

förmedlas av stor betydelse för kommuner (Falkman & Orrbeck 2001).  

 

Kommunal redovisning och politik går på så sätt hand i hand. Det är kommunfullmäktige som 

har sista ordet gällande de finansiella rapporterna och det ligger i deras intresse att skapa en 

positiv bild av kommunens politik. Donatella (2016) beskriver att det på den politiska 

marknaden finns incitament till att styra resultaten. Cassel (2000) är enig med detta och påstår 

att det politiska elementet genomsyrar hela den kommunala organisationen. Han ser 

revisionen av den kommunala redovisningen som ett viktigt instrument av den politiska 

granskningen och understryker därmed det starka sambandet mellan politik och redovisning. I 

en portugisisk studie undersöktes bland annat den politiska konkurrensen och man kom fram 

till att politiker i större utsträckning försökte undvika att redovisa förluster i kommuner med 

hård politisk konkurrens. De fann belägg för att politiker styrde resultatet i önskvärd riktning 

på grund av bland annat egenintresse där politiker ville visa upp sina färdigheter och även för 

att påverka den ekonomiska bild som visades upp för väljare och andra intressegrupper genom 

att använda godtyckliga periodiseringar (Ferreira, Carvalho & Pinhos 2012).  

 

Det finns många tydliga exempel på hur politiska incitament påverkar redovisningen världen 

över. Ett exempel från Sverige är Härjedalens kommun där politiker har gått emot 

rekommendationer från kommunens revisorer gällande ansvarsfrihet, vilket fått konsekvensen 

av ett maktskifte. Politikerna ville skapa handlingsutrymme men utan att behöva stå till svars 

för eventuella effekter. Sittande parti ansågs inte ha uppnått de ekonomiska målen och fick 

därför stark kritik av revisorerna. Trots detta valde revisorerna att bevilja ansvarsfrihet, något 
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som övriga partier i kommunfullmäktige starkt satte sig emot. Det ledde till en omröstning där 

ansvarsfrihet inte beviljades och det styrande partiet avgick (Dagens Nyheter 2016).  

 

1.2.7 Hur manipuleras redovisningen i kommuner? 

 

En stor del av resultatstyrningens poster utgörs av periodiseringar i form av avsättningar och 

realisationsvinster (Donatella 2016). Utformningen av resultatstyrningen ändras dock i takt 

med att nya lagar och seder upprättas. Förr användes till exempel avsättningar för informella 

förpliktelser som ett sätt att styra resultatet. När lagen gällande avsättningar ändrades och 

kommuner endast fick göra legala förpliktelser men inte informella förpliktelser fick de hitta 

nya sätt att styra resultatet som liknade detta (ibid).  

 

I studier har specifika periodiseringar i form av avskrivningar och nedskrivningar studerats 

för att undersöka huruvida de används för att styra resultatet (Pilcher & Van Der Zahn 2010; 

Stalebrink 2007). I svenska kommuner framkom det att utrymmet som skapas till följd av 

uppskattningar och bedömningar i samband med nedskrivningar och avskrivningar användes 

för att styra det redovisade resultatet. Kommuner använder godtyckliga periodiseringar för att 

öka kostnaderna under rapporteringsår då överskott förekommer och för att minska 

kostnaderna under perioder då det finns en ökad risk för att underskott kan förekomma. 

Ytterligare en rapporteringsstrategi som förekommer är det så kallade big bath fenomenet. 

Detta är en strategi som är kopplad till att när det redan förekommer underskott kan ytterligare 

kostnader periodiseras under detta rapporteringsår för att på så vis rapportera ännu större 

underskott. Genom att redovisa ett sämre resultat ökar förutsättningarna för att i framtiden 

rapportera bättre och jämnare resultat. Grunden för big bath agerande bygger på idén att när 

ett underskott inte längre går att undvika kommer marginaleffekten för ytterligare förluster att 

vara avtagande (Stalebrink 2007). Däremot som tidigare nämnt kan både för stora överskott 

och underskott vara problematiskt. Underskott kan komma att ifrågasättas då detta kan ses 

som att politikerna missköter ekonomin (Ferreira, Carvalho & Pinhos 2012; Leone & Van 

Horn 2005; Stalebrink 2007).  

 

Även studier i andra länder har bevisat hur earnings management bedrivs inom offentliga 

verksamheter. Pilcher och Van Der Zahn (2010) finner belägg för att australiska myndigheter 

använder godtyckliga periodiseringar i form av avskrivningar för att justera resultatet. 

Avskrivningsbara tillgångar utgör ofta den dominerande delen av en kommuns balansräkning 

och därför är betydelsen av avskrivningar i förhållande till andra konton mer utpräglad inom 

kommuner (Pilcher & Van Der Zahn 2010). Även liknande resultat gällande resultatutjämning 

i kommuner framkom i en studie i Finland (Vinnari & Näsi 2008).  

 

Ett exempel från Sverige på hur kommuner kan manipulera redovisning är Lerums kommuns 

redovisning av flyktingbidrag. De mottog i slutet på år 2015 18 miljoner kronor som var 

avsedda för att användas under år 2016. Trots detta redovisade de endast två miljoner av dessa 

som en intäkt år 2016 och valde att spara resterande del av bidraget till senare år. Det går 

emot vad både SKL och RKR har uttalat sig om då man utan undantag ska ta upp allt samma 

år som man mottar det (Lerums tidning 2017). Bidrag av olika slag är en vanlig post som 

används för att manipulera redovisningen eftersom de i de flesta fall är innehåller hög grad av 

bedömningar. Ett annat exempel på bidrag som kommuner redovisar är de som lämnas som 

medfinansiering till investeringar i statlig infrastruktur. 
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1.2.8 Bidrag till investeringar i statlig infrastruktur  

 

Kommunal medfinansiering av statlig verksamhet innebär att kommuner är med och 

finansierar delar av den statliga verksamhetens investeringar. Medfinansieringen är frivillig 

och ses som en investering av kommunen att rusta upp och bibehålla landets infrastruktur 

(RIR 2011:28). Under år 2008 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med 

uppdrag att undersöka frågor om kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur. Den 1 

mars år 2009 trädde Lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter i kraft. I 2 kap. 1 § 

redogörs det att kommuner får periodisera bidrag till byggande av väg och järnväg som staten 

ansvarar för (Prop. 2008/09:228). Bidraget är ur ett redovisningsperspektiv ett finansiellt stöd 

till en annan huvudmans verksamhet. För att en utgift ska kunna aktiveras är ett viktigt 

kriterium att den ska kontrolleras av huvudmannen, i det här fallet kommunerna. 

Kontrollkravet innebär att huvudmannen ska ha beslutsrådighet över tillgångens användning 

och nyttjande. Det har inte kommunerna i detta fall eftersom det är en annan 

redovisningsenhet som kontrollerar tillgången (Haglund, Eriksson & Brorström 2011). I och 

med att dessa allmännyttiga tillgångar används av medborgare utan att någon direkt 

motprestation erläggs är det inte säkert att kommunerna kommer erhålla några ekonomiska 

fördelar i framtiden. Det finns därmed flera svårigheter gällande bidrag till investeringar i 

infrastruktur i och med att de inte uppfyller tillgångskriterierna vad gäller dels ekonomisk 

kontroll men även att fördelen kommer tillfalla bidragsgivaren. Trots detta får kommuner 

aktivera bidragets som en tillgång i balansräkningen. Denna bestämmelse innebär en 

avvikelse i förhållande till den lagstiftning som de grundläggande redovisningsprinciperna är 

byggda på.  

 

En allmän tillgångsdefinition är att den är hänförlig till en separat verksamhet, är resultat av 

en historisk transaktion och innebär sannolik framtida ekonomisk fördel eller en förhöjd 

servicepotential. För att ta reda på om en tillgång har en framtida ekonomisk fördel är det 

vanligaste stödet att det finns ett marknadspris noterat för tillgången eller att en finansiär 

skulle acceptera tillgången som ett betalningsmedel. Däremot om det finns en osäkerhet om 

de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla verksamheten någon gång bör utgifterna istället 

kostnadsföras. Fördelen av dessa samhällsekonomiska tillgångar tillfaller huvudsakligen 

allmänheten (Falkman 1997). Många tillgångar som redovisas i balansräkningen saknar just 

koppling till framtiden och utgör endast aktiverade utgifter. Balansräkningen har på grund av 

detta kritiserats för att den utgör en rapport som redovisar inkomster och utgiftsrester 

(Falkman & Orrbeck 2001).   

Kostnadsföringen innebär dock att hela kostnaden för bidraget uppstår ett och samma år vilket 

har en hög negativ påverkan på resultatet. För att motverka detta och istället öka 

investeringsviljan har lagstiftningen därför avvikit från de principer som annars gäller för 

redovisning på bokföringsmässiga grunder. Istället tillåts det enligt bestämmelser i KRL att 

kommunerna får välja mellan att kostnadsföra bidragen direkt i resultaträkningen eller 

periodisera bidraget. Då aktiveras bidraget som en tillgång som ska upplösas i 

balansräkningen under högst 25 år med start det år beslut om bidraget sker (SOU 2016:24). 

Enligt 5 kap. 7 § tredje stycket KRL ska det i en not till både resultaträkningen och 

balansräkningen tydligt beskrivas vilket projekt bidraget avser, hur stort det totala bidraget 

avser, hur lång den valda tiden för upplösning är och hur mycket beloppet upplösts. När 

periodisering av bidragen först godkändes år 2009 fick upplösning påbörjas det år första 

utbetalning av bidraget gjordes. År 2010 ändrades lagen och kommuner ska från och med då 

börja lösa upp bidraget det år som beslutet har fattats (Statskontoret 2014). 
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1.3 Problemdiskussion  

 

Kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur är ett fenomen som blir allt mer aktuellt. 

Efter att periodisering av bidragen lagstadgades har de kommunala medfinansieringarna 

successivt ökat och även antal kommuner som har aktiverat bidragen som en tillgång har ökat. 

Mellan år 2009 då periodisering av bidrag blev tillåten och år 2014 har antalet kommuner som 

lämnar bidrag till investeringar i infrastruktur ökat från 41 kommuner till 105 kommuner. År 

2009 aktiverade 11 kommuner bidragen som en tillgång och år 2014 har det ökat till 69 

kommuner. Summan av de totala bidragen som beslutats ges av kommuner uppgick år 2014 

till 11,9 miljarder kronor (SCB 2016; SOU 2016:24). Ett antal genomförda, pågående eller 

planerade projekt är bland annat Norra och Södra Länken i Stockholm, Citybanan i 

Stockholm och riksväg 50 förbi Motala. Då medfinansieringen är frivillig är utgångspunkten 

att kommunen bedömer att utgiften är överensstämmande med deras intressen (Prop. 

2008/09:228).  

 

Den nya lagstiftningen som innebär att kommuner får aktivera bidraget som en tillgång var en 

effektiv lösning på problemet med hög fixerad resultatförsämring och fick till följd att den 

kommunala investeringsviljan ökade. Däremot innebar den nya redovisningsmetoden en 

större flexibilitet som öppnade nya möjligheter till att använda bidrag till statlig infrastruktur 

som en post för att styra resultatet (Donatella 2016). I förarbetena till de nya bestämmelserna i 

lagen anges det att det inte ska vara möjligt att ändra sitt val av kostnadsföring respektive 

periodisering i efterhand. Tiden för upplösning av bidraget ska inte heller kunna frångås i 

redovisningen. Detta för att valet av redovisningsmetod inte ska grundas i ett beslut baserat på 

motiv för resultatreglering (SOU 2016:24). Trots det används idag valfriheten för att påverka 

soliditetsmått och resultatfördelning över flera perioder (Donatella & Tagesson 2010).  

 

Med earnings management perspektiv som grundläggande teori kan bidrag till statlig 

infrastruktur ses som en bra post för att undersöka och kartlägga kommuners 

resultatstyrningsvilja. Förutom de svårigheter som finns gällande tillgångsredovisning i 

allmänhet är bidrag till statlig infrastruktur en post som visar på svårigheter som kan 

förekomma vad gäller tillgångsredovisning inom den kommunala verksamheten. Detta kan 

även bli problematiskt och stå i strid med att kommuner ska framställa en rättvisande bild av 

den kommunala redovisningen samtidigt som god ekonomisk hushållning ska eftersträvas.  

 

Infrastrukturella bidrag är en post som inte har studerats i någon större omfattning tidigare, 

vilket gör det till en intressant post att studera. Det beror till stor del på att redovisningsvalet 

endast har funnits sedan 2009. De undersökningar som tidigare har gjorts är enbart deskriptiva 

rapporter från statliga myndigheter. Även dess inslag av reell styrning av resultat gör att det 

ses som en intresseväckande post att undersöka. Kommuner som beslutar sig för att lämna 

bidrag till statlig infrastruktur måste bestämma sig för det vid tidpunkten för avtalen. Även 

valet att kostnadsföra bidraget eller aktivera det som en tillgång måste bestämmas vid 

tidpunkten för slutande av avtalet vilket gör att kommuner blir kraftigt begränsade i sin 

styrning av resultatet på grund av att de måste sluta avtal långt innan de ska betala ut några 

pengar. Till sist anses bidraget vara intressant på grund av dess storlek i förhållande till många 

av de andra redovisningsposterna, bidraget har ett betydande inflytande på kommuners 

resultat. 
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1.4 Syfte 

 

Syftet med uppsatsen är att förklara förekomsten av resultatstyrningsvilja inom kommuner i 

Sverige. Undersökningen avser att använda balansposten “bidrag till investeringar i 

infrastruktur” som en förklarande post till varför samt hur kommuner styr sitt resultat. 

Centralt i undersökningen är att studera vilka incitament som påverkar valet av hur posten 

bidrag till investeringar i statlig infrastruktur periodiseras.  

 

1.5 Frågeställning 

 

Hur används balansposten bidrag till investeringar i statlig infrastruktur för att styra resultat i 

kommuner? 

 

1.6 Avgränsning 

 

Studien har begränsats till att endast undersöka kommuner i Sverige som lämnat bidrag till 

investeringar i infrastruktur år 2013. Att vi har avgränsat oss till att enbart undersöka 

kommuner som lämnat bidrag år 2013 motiveras av att vi då har kunnat använda oss av 

sekundärdata som samlats in av Statskontoret. Liknande insamling av datamaterial finns inte 

tillgänglig från senare år och genom att använda sekundärdata har vi värdesatt att kunna göra 

en bredare undersökning inom tidsramen för uppsatsen. För de kommuner som har hamnat i 

vårt urval för 2013 har vi även undersökt om de lämnat bidrag under några av de andra åren 

2009-2015 sedan periodisering av bidragen lagstadgats.  

 

1.7 Studiens fortsatta disposition 
 

Uppsatsen kommer fortsättningsvis att disponeras på följande sätt. Kapitel två behandlar den 

teoretiska referensramen. Här presenteras tidigare forskning och relevanta teorier för att få en 

fördjupad kunskap inom ämnet. Referensramen har till syfte att ge läsaren förståelse för 

kommuners incitament till att styra resultat. Detta leder även fram till studiens sex hypoteser. 

I det tredje kapitlet presenteras studiens metod. Här redogörs för hur det empiriska materialet 

har samlats in, en beskrivning av studiens variabler presenteras och den statistiska analysens 

genomförande förklaras. I det fjärde kapitlet presenteras studiens resultat. Den statistiska 

undersökningen presenteras i tre steg. I det femte kapitlet följer en diskussion som sedan leder 

fram till uppsatsens slutsatser i det sjätte kapitlet.  
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2 Referensram och hypoteser 

I kapitlet presenteras de teorier som anses relevanta för undersökningen och som sedan ligger 

till grund för analys av det empiriska materialet längre fram i uppsatsen. Vidare presenteras 

och utvecklas resonemang med utgångspunkt i earnings management teorin kring vilka 

incitament kommuner har till att manipulera redovisningen. Avslutningsvis leder 

resonemangen i detta kapitel fram till studiens sex hypoteser. 

 

2.1 Teoretisk referensram 

2.1.1 Agentteorin 

 

För att förstå hur olika redovisningsval kan påverka medborgares välfärd används agentteorin 

(Zimmerman 1977). Positiv redovisningsteori (PAT) är en vidareutveckling av agentteorin 

och är en förklarande ekonomisk teori av vad det är som påverkar valet av redovisningsmetod. 

Teorin ser organisationer som rationella nyttomaximerande individer som handlar efter 

egenintresse. Redovisningen blir därför en produkt av de rationella val som individer har gjort 

(Watts & Zimmerman 1978). 

 

Agentteorin bygger på att en principal delegerar ansvar till en agent som ska utföra och 

verkställa beslut. Ett agent-principal förhållande går att applicera på alla organisatoriska 

verksamheter. Inom företag kan det bestå av aktieägare och ledning och i kommuner kan det 

bestå av valda politiker och kommuninvånare. Inom en kommun har kommuninvånarna, 

principalerna, delegerat ansvaret till valda politiker, agenterna, som ska styra kommunen 

(Zimmerman 1977). Det kan bli problematiskt då agenten och principalens intressen kan 

skilja sig åt, vilket är ett centralt problem i agentteorin. Den negativa effekten som utgör 

skillnaden mellan agenten och principalens agerande kallas residualförlust. Det är en av tre 

delar i agentförlusten som kan skapas i ett agent-principal förhållande (Ibid).  

 

Det grundläggande antagandet i agentteorin är att individer agerar utifrån egenintresse 

(Falkman & Tagesson 2008; Watts & Zimmerman 1978). Politiker som agerar på en politisk 

marknad måste ta hänsyn till väljarna och andra intressenter när de strävar efter att bli 

omvalda (ibid). Då redovisningsval påverkar fördelningen av resurser går det inte att bortse 

från att politiker som styrs av egenintresse i syfte att bli omvalda eller på annat sätt vill främja 

sin karriär kan göra detta på bekostnad av principalen (Falkman & Tagesson 2008). 

Medborgares välfärd är direkt knutna till politikers agerande och hur deras beslut fattas 

gällande skatter och kvalitén på servicen som tillhandahålls (Zimmerman 1977).  

 

Det förhållande som finns mellan agenten och principalen byggs upp av ett fysiskt eller 

muntligt kontrakt. När de olika avtalsparterna har olika intentioner med kontraktet som 

påverkar hur utfallet ser ut skapas problem mellan agenten och principalen (Kőszegi 2014). 

Kőszegi (2014) beskriver två andra stora problem inom teorin. Det första är loss aversion som 

på svenska kallas förlusträdsla. Det innebär att människor reagerar starkare på ett negativt 

resultat jämfört med ett positivt resultat av samma storlek. Besvikelsen av ett sämre resultat 

på en miljon kronor under budget är större än glädjen för ett positivt resultat på en miljon 

kronor över budget. Det andra problemet kallas för moral hazard och innebär att det finns en 

risk när två personer ingår i ett kontrakt tillsammans där ena personen inte blir lika påverkad 

av ett negativt utfall av avtalet. Ena parten blir då mer riskbenägen och kan fatta beslut som 
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inte är optimalt för dem båda, skadan som risken kan innebära belastar den andra parten mer 

än den som fattar beslutet (Ibid).  

 

Redovisningssystemet är nära kopplat till agentproblemet eftersom redovisningens funktion 

dels är att producera information till beslutsfattare såsom aktieägare och andra intressenter 

samt att fördela resultatet av produktionen mellan agenten, principalen och andra intressenter 

(Falkman & Tagesson 2008). Det redovisningsproblem som uppstår bygger på hur en 

principal ska kunna kontrollera att en agent gör vad principalen har bestämt. En möjlighet 

som principalen har för att kontrollera agenten är genom att använda 

redovisningsinformationen. Därför har redovisningsinformationen en viktig roll som ligger till 

grund för bedömning och beslut i ekonomiska frågor (Falkman & Hedlin 2000; Falkman & 

Orrbeck 2001). Positiv redovisningsteori förutsätter att valet av redovisningsmetoder påverkas 

av den relativa effekten mellan agenten och principalen. I organisationer som kontrolleras av 

starka ägare används redovisningsmetoder som gynnar principalen medan i organisationer 

med en begränsad kontroll och svagt ägande gynnas agenter vid valet av 

redovisningsmetoder. Ett flertal studier har gjorts inom den kommunala sektorn där positiv 

redovisningsteori har kunnat användas för att förklara redovisningsval (Collin, Tagesson, 

Andersson, Cato & Hansson 2008; Falkman & Tagesson 2008).  

 

I Zimmermans (1977) studie används positiv redovisningsteori som ett resonemang för att 

förklara skillnader i redovisningsinformation mellan kommuner. Han hävdar även att det finns 

en minskad efterfrågan på information hos väljarna för att kunna övervaka kommuner och 

deras verksamhet jämfört med i den privata sektorn. Trots detta är medborgarnas välfärd 

direkt knutna till politikers agerande och hur deras beslut fattas gällande skatter och kvalitén 

på servicen som tillhandahålls (Zimmerman 1977). En konsekvens av denna strategi är att 

politiker blir motiverade till att manipulera redovisningen till sin fördel i syfte att maximera 

röster. Den verkliga situationen reflekteras kanske därmed inte i de finansiella rapporterna 

(Anthony 1985). Det gör att agentens, kommuninvånarnas, utvärdering av principalens, 

kommunens, arbete försvåras. Som tidigare nämnt kan det bli problematiskt då agenten 

(politikern) och principalen (medborgaren) har olika intressen. Residualförluster skapas då 

agenten handlar av egen vinning och därmed inte alltid gör vad som är bäst för principalen. 

För att bli omvalda kan politiker rikta sig mot mindre delar av kommuninvånarna för att 

påverka deras bild av partiet på olika sätt. Agenterna är nämligen inte en homogen grupp. På 

ett företag kan man utgå från att alla vill företagets bästa genom att skapa så stort värde som 

möjligt. Företaget som agent vill därför åstadkomma samma sak. Kommuninvånare däremot 

kan se på nytta på olika sätt. Småbarnsföräldrar kan värdesätta skolgången, pendlare tycker att 

infrastruktur är viktigt och människor som lever med sjukdomar värdesätter sjukvården högst. 

Det gör att residualförlusten blir olika för olika individer i agentgruppen (Zimmerman 1977). 

Politiker kan utnyttja detta för att nå den största gruppen eller de med bäst röstpotential för att 

skapa nytta åt dem i utbyte mot röster. Om de finansiella rapporterna är bristfälliga och 

utvärdering av agenten försvåras kan det vara svårt att upptäcka detta och politiker kommer 

undan med sådant beteende (ibid). 
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2.2 Incitament till att manipulera redovisning  

2.2.1 Ekonomiska och politiska incitament 

 

Donatella (2016) finner bevis för att ekonomi är den mest betydande faktorn till att styrning 

av resultat förekommer men att även politik och tjänstemän har en stor påverkan. Han 

beskriver att det ekonomiska incitament som finns till att kommuner styr resultaten beror på 

den ekonomiska bild som kommuner vill visa upp för väljare och andra intressenter. Politiker 

vill direkt påverka intrycket som folket får av styret och hur de begränsade resurserna använts. 

Det antas därmed att kommuner vill undvika underskott eller för stora överskott. Kommunens 

skattebetalare kan uppfatta ett underskott som att skatteuttag kommer att behöva öka i 

framtiden alternativt att den kommunala servicen behöver sänkas vilket är signaler som det 

politiska styret inte vill sända ut till kommunens skattebetalare. Samtidigt kan ett överskott 

leda till kritik då det kan ses som att antingen ett överuttag av skatt har tagits ut alternativt att 

den kommunala servicen har varit av låg kvalitet i jämförelse med de skatteintäkter som 

kommunen har fått in. Hur stora underskott eller överskott en kommun får ha regleras även av 

staten som fördelar de statsbidrag som kommunerna är beroende av. I och med denna 

reglering har kommunerna en ekonomisk ram som de kan agera inom (Donatella 2016). 

Leone och Van Horn (2005) beskriver även att för höga resultat kan tolkas som ett uppskov 

till framtida perioder av aktiviteter alternativt att politiker ses som inkompetenta vad gäller att 

förvalta resurser och skatter. Det kan därmed vara problematiskt för politiker att rapportera ett 

negativt resultat men å andra sidan kan ett för högt positivt resultat också leda till att 

politikers prestationer ifrågasätts. Därför måste politiker hitta ett sätt att rapportera ett positivt 

resultat som ligger nära noll (Ferreira, Carvalho & Pinhos 2012).  

 

Ferreira, Carvalho och Pinhos (2012) undersöker i en portugisisk studie om kommuner styr 

resultaten genom användandet av earnings management för att säkerställa ett positivt resultat 

som ligger nära noll. Resultaten tyder på att godtyckliga periodiseringar används i syfte att 

redovisa ett positivt resultat nära noll och att undvika att rapportera ett negativt resultat. 

Genom att politiker styr resultatet på detta sätt har de även möjlighet att påverka den 

ekonomiska bild som visas upp för väljare och andra intressegrupper. Politiker kan även visa 

att de offentliga medel som de förvaltar och är ansvariga för hanteras i enlighet med de 

principer som styr verksamheten (Ferreira, Carvalho & Pinhos 2012).  

 

I flertalet studier (Ballantine, Forker & Greenwood 2007; Ferreira, Carvalho & Pinhos 2012; 

Leone & Van Horn 2005) följer liknande slutsatser att politiker styr det redovisade resultatet i 

syfte att undvika att rapportera ett negativt resultat och istället redovisa ett positivt resultat 

nära noll. Politiker vill därmed undvika att redovisa kostnader som kan leda till att resultatet 

blir negativt eller alltför positivt. Ballantine, Forker och Greenwood (2007) undersöker icke 

vinstdrivande sjukhus och finner bevis för att resultatstyrning sker med hjälp av godtyckliga 

bedömningar. Dessa slutsatser stöds även av Leone och Van Horn (2005) som gjort en 

liknande studie. 

 

Estes (1996) menar på att ett faktum som ökar incitamenten att styra resultat kan vara att både 

intressenter och lagstadgade krav lägger för stort fokus på slutraden i resultaträkningen. Han 

benämner denna fara för slutradstyranni. Förekomsten av denna slutradsfixering hos 

intressenter undersöks bland annat i en studie av Donatella (2009). Donatella (2009) kommer 

fram till att politiker inte visar några tendenser till slutradsfixering. Dock visar 

undersökningen på att politiker med tiden lär sig att urskilja påverkande poster och minska 
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fixeringen av årets resultat. Det gör att nya oerfarna politiker och så kallade fritidspolitiker har 

ett för stort fokus på slutraden i resultaträkningen men att mer erfarna politiker lärt sig se förbi 

detta (Donatella 2016). Det kvarstår dock fortfarande att lagstadgade krav som balanskrav 

fixerar bedömningen vid det slutgiltiga resultatet (Ibid).  

 

Politiskt handlingsutrymme är ytterligare ett incitament till att styra resultatet (Donatella 

2016). Det går att låna resurser från kommande redovisningsperioder genom att senarelägga 

kostnader och/eller tidigarelägga intäkter, en redovisningsteknik som benämns aggressiv 

rapportering. Det andra alternativet är att spara resurser till kommande redovisningsperioder 

genom att tidigarelägga kostnader och/eller senarelägga intäkter, vilket är en form av försiktig 

rapportering. Genom att flytta resurser på detta sätt mellan olika redovisningsperioder går det 

att styra resultaten och skapa ett politiskt handlingsutrymme. Vid en aggressiv rapportering 

där kostnader senareläggs och/eller intäkter tidigareläggs kan ett politiskt handlingsutrymme 

skapas vid den aktuella perioden. Däremot vid en försiktig rapportering kan ett politiskt 

handlingsutrymme skapas i framtiden då resurser sparas till kommande redovisningsperioder. 

Dessa två incitament kan hänga samman för politiker som strävar efter att bli omvalda (ibid). 

Zimmerman (1977) har kopplat ihop politiska incitament och kommuners redovisning. Hans 

grundläggande antagande är att politiker är rationella nyttomaximerande individer som drivs 

av egna intressen som till exempel att maximera sina röster för att bli omvalda, erhålla 

inkomster eller bli befordrade. Redovisningssystemen i kommuner är därmed en produkt av 

de rationella val som politiker har gjort. Agentteorin går att applicera på kommuner och 

medborgare där politiker kan ses som agenter (Ibid). 

 

2.2.2 Balanskrav 

 

Förutom egen vinning i form av ekonomiska och politiska incitament utgör lagkrav ett 

centralt incitament till att styra resultat (Falkman & Orrbeck 2011). Ett av de mest 

betydelsefulla lagkraven för kommuners rapporterade resultat är balanskravet (ibid).  

 

Då kommunallagens bestämmelse om god ekonomisk hushållning inte hade tillräcklig 

styreffekt i kommuner skrevs balanskravet in i kommunallagen år 1998 och lagstadgades år 

2000. Balanskravet innehåller en tydlig föreskrift att intäkter ska överstiga kostnader och ger 

kommuner en tydlig ekonomisk ram att följa där de ska redovisa ett positivt resultat (Haglund, 

Eriksson & Brorström 2011; Falkman & Orrbeck 2001). Ett eventuellt underskott måste 

regleras under de nästkommande tre åren av ett överskott enligt 8 kap. 5a §, däremot får 

överskott inte ackumuleras. Ett negativt resultat för året kan komma att accepteras på grund 

av synnerliga skäl och underskottet behöver då inte återställas. Exempel på godtagbara 

synnerliga skäl kan vara avyttring som skett med förlust, avsatta medel för att möta framtida 

intäktsminskningar eller kostnadsökningar vilket har orsakat underskottet (SCB 2004). 

Balanskravet har därmed en asymmetrisk konstruktion som innebär att redovisade underskott 

ackumuleras men redovisade överskott inte får ackumuleras och användas i framtiden. 

Balanskravet har blivit mycket kritiserat. Björn Brorström och Pierre Donatella skriver i en 

debattartikel i GP om kommunernas klåfingrighet att balanskravet leder till slutradsfixering 

och kortsiktighet i den ekonomiska hushållningen (GP 2009).  

 

Syftet med balanskravet är att kommuner ska ha en långsiktig stabil ekonomisk utveckling 

och därmed förhindra svackor i kommuners ekonomi. Tanken är att varje generation ska bära 

kostnader för den service som de fattat beslut om och konsumerat (Falkman & Orrbeck 2001). 

Det finns en viss konflikt mellan lagstiftningen av balanskravet och god ekonomisk 
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hushållning. Brorström och Donatella beskriver även i debattartikeln att balanskravet innebär 

ett stort fokus på det slutgiltiga resultatet vilket är ett kortsiktigt synsätt medan god 

ekonomisk hushållning innebär ett långsiktigt synsätt som tar in fler aspekter än rena det 

resultatet (GP 2009). Sedan införandet av balanskravet har kommuners intresse riktats mot 

balanskravet istället för mot det mer övergripande och långsiktiga kravet på en god 

ekonomisk hushållning (Prop. 2003/04:105). 

 

2.2.3 Övervakningsmekanismer  
 

Graden av övervakning skiljer sig mellan den privata och den offentliga sektorn (Yu 2008). 

Inom den offentliga sektorn kan det antas att incitamenten till att styra resultat är högre än 

inom den privata sektorn då övervakningen är begränsad inom den offentliga sektorn. Yu 

(2008) undersöker detta samband mellan utomstående aktörers analyser och 

företagsledningens resultatstyrningsbeslut och finner bevis på att en högre grad av 

utomstående granskning leder till en lägre grad av resultatstyrning.  

 

Alla större organisationer revideras av revisorer i både den offentliga och den privata sektorn. 

Andra övervakningsmekanismer som är vanliga i den privata sektorn är utomstående 

analytikers utlåtande av företags finansiella information sektorn (Donatella 2016). Alla 

noterade bolag i Sverige bevakas till exempel av NASDAQ OMX Stockholm. De fungerar 

som ett oberoende granskningsorgan som utöver revisorerna sätter press på företag att 

redovisa på ett rättvisande sätt. Kvaliteten på denna revision påverkar därmed hur 

resultatstyrning sker. Det finns många liknande organisationer och privatpersoner som 

analyserar företags finansiella rapporter för att säkerställa att informationen stämmer och 

underlätta investeringsanalyser (NASDAQ 2013). I den kommunala sektorn finns däremot 

inte samma motiv till analys och utomstående granskning. Yu (2008) menar på att 

företagsanalytiker har bättre förmåga och resurser att övervaka företags finansiella rapporter 

än statliga och kommunala intermediärer. Företag satsar generellt mer pengar på revisionen än 

kommuner vilket gör att kvaliteten höjs. Kommuner är inte noterade bolag och drivs därmed 

inte av investerare. Yu (2008) påstår att möjlighet till investeringsvinster är centralt för att 

lägga ner den tid och det kapital som behövs för en ordentlig granskning. Analyser är 

omfattande processer som till stor del drivs av investeringsvilja. Den utomstående 

granskningen av kommuner är därför begränsad då motivet inte är tillräckligt. Brorström, 

Donatella och Peterson (2007) skriver att djuplodande analyser och bedömningar av 

kommunala finansiella rapporter i Sverige är begränsad och menar på att deras 

årsredovisningar i första hand har en symbolisk funktion. 

 

Inom den privata sektorn är det ofta externa revisionsfirmor som utför företagets revision. I 

kommuner väljer istället kommunfullmäktige förtroendevalda revisorer som ska granska 

verksamheten (SKL 2015). Det förekommer även extern revision i den kommunala 

verksamheten men i betydligt mindre omfattning än inom den privata sektorn (Falkman & 

Orrbeck 2001). Den svenska modellen där förtroendevalda politiker granskas av 

förtroendevalda revisorer är unik. Ifrågasättandet av revisionens oberoende har diskuterats 

och det finns varierande åsikter om huruvida den förtroendevalda revisorn är ett bra 

kontrollorgan (SOU 2004:107). Kommuners revisionssystem kritiseras även för att det är 

föråldrat och inte längre räcker till som kontrollsystem (Donatella 2016). Företrädare för 

Sveriges kommuner och landsting samt revisionsbranschen har framhävt att för lite resurser 

satsas på revision. På grund av de revisionsbudgetar som läggs fram har det i vissa kommuner 

inte betraktas som möjligt att garantera en rimlig granskning av verksamheten och 
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redovisningen (Donatella 2016). På grund av låga budgetar har valet av revisorer till stor del 

styrts av priset för revisionen (Dagens Samhälle 2012). Det anser Anders Haglund i sin 

debattartikel i Dagens Samhälle (2012) går emot revision enligt god revisionssed.  

 

Zimmerman (1977) påstår att övervakning av kommunal redovisning är dyr i förhållande till 

vinsten det ger. Det är endast lönsamt då effekten av ett förändrat beteende som resultat av 

övervakning är större än kostnaden att utföra övervakningen, och så är inte alltid fallet. I den 

privata sektorn finns vinning i den fördel information ger på aktiemarknaden. Här innebär 

felaktig information risk att förlora mycket pengar hos investerare. Det gör att vinsten av 

övervakning överstiger kostnaden för övervakningen vilket gör att det sker i större 

utsträckning i den privata sektorn. Förutom kommuninvånarna finns det incitament hos både 

andra konkurrerande politiska partier och media att utvärdera kvalitén av kommunens 

redovisning. Problemet kvarstår dock att de måste tjäna mer på det än det kostar. En stor 

skandal skulle sälja mycket tidningar och ge en fördel hos konkurrenter men frågan är 

återigen om vinsten blir större än kostnaden. Hos journalister och politiker som inte är 

ekonomer är granskning av finansiella rapporter svårt samt tidskrävande och blir därmed dyrt 

(ibid).  

 

I den privata sektorn är det bolagsstämman som fattar beslut om att fastställa 

årsredovisningens balansräkning och resultaträkning, om eventuella vinstmedel ska delas ut 

och om ansvarsfrihet ska beviljas för ledamöter och verkställande direktör (Bolagsverket 

2016). I kommuner fattar kommunfullmäktige detta beslut, som utomstående kan man göra en 

lagprövning om man anser att kommunfullmäktige godkänt något felaktigt och att de 

finansiella rapporterna avviker från revisionens uttalanden utan grund. I praktiken får denna 

lagprövning dock ingen tvingande effekt även om den accepteras av förvaltningsdomstolen. 

Det som händer är att de ålägger kommunen att upphäva beslutet. Det måste sedan göras 

frivilligt av kommunen, de väljer själva om de vill acceptera förvaltningsdomstolens förslag 

eller inte (Lundin 2010).  

 

Kommuner har inte någon liknande koppling mellan redovisning och sanktionsregler som den 

privata sektorn har mellan redovisningslagstiftning och brottsbalken (Donatella 2016; 

Falkman & Tagesson 2008). I den privata sektorn kan styrelseledamöter, verkställande 

direktör och revisor bli personligt ansvariga mot bolaget eller såväl som andra intressenter 

under vissa förutsättningar (Bolagsverket 2016).  

 

2.2.4 Income smoothing 

 

Income smoothing även kallat resultatutjämning är en typ av earnings management där 

justeringar i redovisningen sker för att få en jämn resultatutveckling. Genom att justera för 

svängningar i redovisningen ges en bild av en mer stabil utveckling och ett jämnare resultat 

(Copeland 1968). Copeland (1968) beskriver att utjämning av resultat görs genom att vinster 

flyttas från bra år till mindre bra år för att därmed jämna ut resultatet. Inom den privata 

sektorn är resultatutjämning vanligt förekommande, men det börjar även i större grad 

tillämpas inom den offentliga sektorn (Leone & Van Horn 2005).  

 

Anledningen till varför organisationer jämnar ut de finansiella resultaten skiljer sig åt mellan 

den offentliga och privata sektorn (Pilcher & Van Der Zahn 2010). I den privata sektorn 

förvärvas tillgångar för att skapa ett mervärde åt aktieägarna medan inom den offentliga 

sektorn förväntas kommuner ta ett större ansvar och upprätthålla tillgångar under kontroll, 
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använda de på ett effektivt sätt och skapa ett mervärde för medborgarna. Till skillnad från den 

privata sektorn där vinstmaximering anses optimalt och aktieägarna är en av de viktiga 

intressenterna har den offentliga sektorn ett annat syfte där kommunens skatteintäkter och 

kommunal service ska balanseras (Ibid). Kommunens verksamhet förutsätts vara av allmänt 

intresse där de är förhindrade att utan lagstöd bedriva näringsverksamhet i vinstsyfte 

(Haglund, Eriksson & Brorström 2011).  

 

Inom kommuner styrs resultaten i form av att både stora överskott och underskott utjämnas. 

Kommuner med en stark ekonomi utjämnar underliggande överskott medan kommuner med 

en svagare ekonomi utjämnar underliggande underskott. Denna styrning sker främst i form av 

periodiseringar men även i form av klassificeringar. Vad gäller styrning i form av 

periodiseringar är det oftast kostnader som antingen tidigareläggs eller senareläggs (Donatella 

2016).  

 

2.3 Hypoteser  

 

Med earnings management och income smoothing som teorigrund utvecklas sex hypoteser 

som ska testas med hjälp av en statistisk undersökning i tre delar. Innan varje hypotes 

presenteras teori som sedan övergår till ett antagande från vår sida och som sedan formar en 

hypotes.  

 

Under flera av de senaste åren har kommuner fått stora engångsintäkter utbetalda i form av 

bland annat AFA-försäkringar, AFA-premier och konjunkturstöd. Detta har lett till att många 

kommuner har redovisat starka positiva resultat (SKL 2014). I och med kommunernas krav på 

ekonomisk balans och reglering av god ekonomisk hushållning kan det tänkas att kommuner 

väljer att periodisera bidrag till investeringar i infrastruktur på kortare tid för att undvika att 

redovisa för stora överskott och istället dra ner resultatet det året som engångsintäkter betalats 

ut. På liknande sätt kan det även tänkas att kommuner vill sänka de redovisade kostnaderna 

genom att periodisera på längre tid för att skapa ett större politiskt handlingsutrymme i 

framtiden. Genom att flytta resurser mellan olika redovisningsperioder går det att styra 

resultaten och därmed skapa ett politiskt handlingsutrymme. 

 

Givet antagandet att kommuner jämnar ut resultaten för att undvika stora överskott så 

förväntar vi oss att se ett samband mellan kortare periodiseringar de år kommunerna har fått 

stora engångsintäkter utbetalda. Detta leder fram till studiens första hypotes.  

 

H1: Det finns ett negativt samband mellan stora mottagna engångsbelopp och 

periodiseringar över lång tid av bidrag till statlig infrastruktur.  

 

Kommuner förväntas redovisa ett resultat som är positivt och i enlighet med balanskravet. 

Som tidigare studier visar på försöker kommuner med hjälp av godtyckliga bedömningar att 

skapa små överskott över tiden i syfte att redovisa ett balanserat resultat (Anthony 1985; 

Stalebrink 2007). Beroende på om kommunen har en svag respektive stark ekonomi utjämnas 

underliggande underskott samt underliggande överskott. Styrning sker främst i form av 

periodiseringar där oftast kostnader tidigareläggs eller senareläggs (Donatella 2016). Genom 

att styra resultaten kan politiker påverka den ekonomiska bild som visas upp för väljare och 

intressenter. Det signalerar att kommunen agerar på ett ansvarsfullt sätt, bedriver en god 

ekonomisk politik och på så vis även undviker kritik från medborgare för överuttag av skatter 

eller för låg kvalité på servicen i förhållande till skatten (Ferreira, Carvalho & Pinhos 2012). 
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Givet de antaganden att politiker vill undvika kritik från medborgare och andra intressenter 

samt att de vill rapportera balanserade resultat i enlighet med balanskravet kan det förväntas 

att det finns ekonomiska och även politiska incitament bakom hur storleken på bidraget som 

lämnas till statliga investeringar i infrastruktur påverkar det hur periodiseras. Genom att 

aktivera bidrag till investeringar i infrastruktur som en tillgång kan kommuner fördela 

kostnaden på fler år. Därför förväntar vi oss att se att stora bidrag som lämnas kommer 

periodiseras ut på en längre tid medan belopp av mindre karaktär kommer periodiseras ut på 

kortare tid då det inte påverkar resultatet i lika stor grad. Detta leder fram till studiens andra 

hypotes.   

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan stora belopp på bidrag som lämnas till 

statlig infrastruktur och periodiseringar över lång tid.  

 

Tidigare studier visar på att det finns ett starkt samband mellan finansiell ställning och 

incitament att styra resultat (Donatella 2016). Årets resultat är en central bedömningspost som 

används för att utvärdera politikernas ekonomiska insats. Med grund i agentteorin antas den 

finansiella ställningen vara en viktig del av utvärderingen av principal och agent förhållandet 

mellan kommuninvånarna och styrande politiker.  

 

Vi förväntar oss se ett samband mellan både kortsiktig och långsiktig finansiell ställning och 

resultatstyrningsvilja. Dock förväntar vi oss med grund i balanskravet och tvåprocentsmålet se 

ett större samband mellan kort finansiell ställning och incitament till resultatstyrning. Denna 

hypotes ligger i linje med vad Brorström och Donatella (2009) kommer fram till i sin analys 

som pekar på kommunens kortsiktiga tänkande. Även politiska incitament ligger till grund för 

att en finansiell sikt på tre år ska ha större inflytande än en finansiell sikt på tio år då denna 

period sträcker sig över flera politiska mandat med i många fall olika sittande politiska partier.  

 

Med grund i tidigare forskning, balanskravet samt tvåprocentsmålet utformar vi 

undersökningens tredje och fjärde hypotes. 

 

H3: Det finns ett negativt samband mellan stark finansiell ställning på lång sikt (10 år) 

och periodiseringar över lång tid av bidrag till statlig infrastruktur. 

 

H4: Det finns ett negativt samband mellan stark finansiell ställning på kort sikt (3 år) 

och periodiseringar över lång tid av bidrag till statlig infrastruktur.  

 

År 2004 försökte som tidigare nämnt lagstiftningen sätta en mer konkret definition på 

begreppet god ekonomisk hushållning (Brorström, Donatella & Petersson 2009). Det visade 

sig vara en svår uppgift som inte till fullo genomfördes. De mål som dock gjordes klara utgörs 

till stor del av skulddefiniering. Det sattes upp riktlinjer för förmögenhetsförbrukning, 

avbetalning av lån samt vad som fick finansieras med lån (Ibid). Därmed kan skuldmått anses 

vara en central del i utvärdering av huruvida kommunen lyckats med en god ekonomiskt 

hushållning eller inte. Intressenter antas i och med detta lägga vikt i utvärdering av skuldmått 

som soliditet vid värdering av kommunens politiska styre. Vi förväntar oss därmed se 

skuldmått som ett mått kommuner beaktar i valet att periodisera bidrag på fler eller färre år. 
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Med grund i teorin om god ekonomisk hushållning som utvärderingsunderlag utformas 

undersökningens femte hypotes. 

 

H5: Det finns ett negativt samband mellan stark soliditet och periodiseringar över lång 

tid av bidrag till statlig infrastruktur. 

Större kommuner får in mer skatteintäkter från sina invånare i form av kommunalskatt (SCB 

u.å). De kan därmed antas redovisa högre årliga resultat. Större kommuner antas därför ha 

större incitament att få ner sitt årliga resultat via bland annat kortare periodisering av bidrag 

för att leva upp till tvåprocentsmålet och övriga satta mål för god ekonomisk hushållning. 

Därför kan det förväntas att stora kommuner har ett större ekonomiskt utrymme till att fatta 

beslut för när de vill ta upp kostnaderna för bidrag till investeringar i infrastruktur. Mindre 

kommuner med ett mindre ekonomiskt utrymme kan därför antas inte ha samma möjlighet att 

besluta när de vill ta upp kostnaderna utan istället väljer att periodisera bidraget på längre tid 

för att inte belasta resultatet ett enskilt år med stora kostnader. Utifrån detta resonemang 

utformas studiens sjätte hypotes. 

H6: Det finns ett negativt samband mellan kommunstorlek och periodiseringar över 

lång tid av bidrag till statlig infrastruktur.  
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3 Metod 
 

I detta kapitel redogörs för de val av metoder som har använts för att kunna genomföra 

studien. Kapitlet inleds med en beskrivning av studiens urval och hur datamaterialet har 

samlats in. Sedan följer ett flertal avsnitt gällande studiens genomförande, hur bortfall har 

hanterats och mer ingående beskrivningar av hur urvalet och datamaterialet har behandlats 

och analyserats. Vidare presenteras studiens variabler och den statistiska analysen. En 

utvärdering av arbetets validitet, reliabilitet och trovärdighet presenteras och slutligen förs en 

sammanfattande metoddiskussion. 

 

3.1 Urval och datamaterial  

 

Vi har valt att göra en kvantitativ undersökning av kommuners bidrag till statlig infrastruktur. 

Populationen utgör alla Sveriges kommuner där ett icke slumpmässigt urval har gjorts. 

Urvalet består av alla kommuner som har lämnat ett bidrag till statlig infrastruktur år 2013. Vi 

motiverar valet av just år 2013 för att vi då har kunnat använda oss av sekundärdata insamlad 

av Statskontoret för att kartlägga bidragen. Vi har fått tillgång till datamaterialet från 

Statskontorets SOU utredning 2016:24 som insamlats år 2013. Liknande insamling av data 

finns inte tillgänglig från senare år och genom att använda sekundärdata har vi värdesatt att vi 

kan göra en bredare undersökning inom tidsramen för vår uppsats. Vårt urval består därmed 

av de 76 kommuner som enligt Statskontorets datamaterial har kostnadsfört eller upplöst 

bidrag till investeringar av infrastruktur år 2013. Undersökningen innehåller ett bortfall på åtta 

stycken kommuner. Två av dessa beror på att vi trots upprepade försök till mailkontakt inte 

fått tag på kommunens ekonomiansvarige. De resterande sex bortfallen av kommuner beror på 

att Statskontorets datamaterial inte stämt överens med kommunernas årsredovisningar. Det 

innebär att de hade lämnat bidrag när Statskontoret gjorde sin utredning men sedan fått det 

återbetalt under ett senare år. Vår undersökning består således av 68 kommuner där 

kommuner i vissa fall har lämnat mer än ett bidrag. Det totala antalet bidrag som undersöks 

blir därmed 100 stycken.  

 

En fördel med att använda sekundärdata är att det sparar tid då insamlingen av all data annars 

hade varit mycket tidskrävande. Den data som Statskontoret har samlat in på uppdrag av 

regeringen anser vi har en hög kvalitet då utredningen låg till grund för att se över lagen 

(1997:614) om kommunal redovisning. En nackdel med att använda sekundärdata är däremot 

att man inte är bekant med datamaterialet (Bryman & Bell 2015). Det har därmed krävts av 

oss att ta reda på hur erhållen data tidigare blivit insamlad och kodad för att veta hur vi ska 

förhålla oss till den. Det har bland annat skett genom att vi har jämfört beloppen från 

Statskontorets datamaterial med samtliga kommuners årsredovisningar som funnits med i 

Statskontorets material för år 2013 för att bland annat se att beloppen stämt överens. 
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3.2 Insamling av datamaterial 
 

Förutom det datamaterial som vi erhållit från Statskontoret har övrig data handplockats från 

kommuners årsredovisningar samt statistikdatabaser i form av SCB och kommun och 

landstingens egen statistikdatabas Kolada. I val av insamlad information har vi tagit hänsyn 

till lagstiftning som lämnar ett utrymme för att kostnadsföra eller aktivera bidragen som en 

tillgång. Se utdrag ur KRL 5 kap. 7 § nedan.  

 
Bidrag till infrastruktur 

7 § Efter kommunens eller landstingets beslut ska sådana bidrag som 

avses i 2 kap. 1 § och sådana bidrag till inrättande av 

forskningsinfrastruktur som avses i 2 § andra stycket lagen 

(2009:47) om vissa kommunala befogenheter tas upp i 

balansräkningen under posten Bidrag till infrastruktur eller redovisas 

som en kostnad i resultaträkningen. (KRL 5 kap. 7 §) 

 

Lagen innebär att varje bidrag som redovisas i balansräkningen ska upplösas med årliga 

enhetliga belopp under högst 25 år. Upplösningen ska påbörjas det år bidraget beslutas. För 

bidrag som har beslutats under 2009 får dock upplösning påbörjas det år första utbetalningen 

av bidraget görs. I not till balansräkningen och resultaträkningen ska för varje projekt anges 

det sammanlagda beloppet och vad bidraget avser. Därutöver ska i not till balansräkningen 

anges den valda tiden för bidragets upplösning, hur mycket av bidraget som upplösts och i 

balansräkningen upptaget belopp. (Lag (1997:614) om kommunal redovisning) 

 

Kommuner kan därmed fördela kostnaderna genom att antingen kostnadsföra bidraget direkt 

eller lösa upp det under en period av 2-25 år. Det innebär att lagstiftningen är utformad så att 

kommunerna kan anpassa kostnaderna efter det ekonomiska utrymme de har (Donatella 

2016). Därför är det intressant för vår undersökning att ha med både de kommuner som valt 

att kostnadsföra bidragen år 2013 och de som upplöst bidragen för att se om det finns några 

samband mellan valen att kostnadsföra eller aktivera bidragen som en tillgång. För de 

kommuner som har en balanspost eller resultatpost i de finansiella rapporterna som avser 

bidrag till statlig infrastruktur år 2013 utför vi en datainsamling som sträcker sig från år 2009, 

året när det lagstadgades att kommuner får periodisera bidragen till år 2015, den senaste 

tillgängliga årsredovisningen. Utifrån respektive kommuns årsredovisning kartlägger vi antal 

bidrag kommunerna har lämnat, antal år de valt att periodisera bidragen på alternativt 

kostnadsföra bidragen direkt, belopp på bidrag som lämnats, tidpunkt för när kommunen 

lämnat bidrag. Insamlad data består till stor del av information hämtad från kommunala 

årsredovisningar och databaser som Statistiska centralbyrån (SCB) och kommun- och 

landstingsdatabasen Kolada. Uppgifter om kommunens skatteintäkter, statsbidrag och 

utjämning och årets resultat har vi hämtat från Statistikdatabasen som SCB ansvarar för. Vi 

har utgått från de generella statsbidrag som staten betalar ut i proportionell storlek till 

Sveriges kommuner som ekonomiskt stöd. Statistik om kommunstorlek och soliditet har vi 

hämtat från Kolada. Uppgifter om de engångsbelopp som har betalats ut har hämtats från 

SKLs ekonomirapporter. 

 

För att kunna göra jämförelser mellan kommuner och undersöka vad det är som påverkar 

kommuners val att kostnadsföra respektive periodisera bidrag till statlig infrastruktur anser vi 

att de tre variabler vi har valt har kartlägga som finansiella nyckeltal passar för att kunna 

analysera kommuners ekonomi på både kort och lång sikt. För att mäta och bedöma resultatet 

på kort och lång sikt anses ett medelsnitt på årets resultat vara användbart för att se hur väl 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090047.htm#K2P1
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090047.htm
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intäkter och kostnader balanseras och om en god ekonomisk balans förekommer eller om det 

förekommer en obalans där kostnaderna överstiger intäkterna (Brorström, Orrbeck & 

Petersson 1999). Vi har beräknat ett medelsnitt på årets resultat på tre respektive tio år för att 

undersöka olika tidsintervall för att se om resultaten skiljer sig åt. För att undersöka 

kommunens kapacitet att på längre sikt hantera finansiella svårigheter har soliditetsmått 

hämtats från respektive kommun året innan de beslutat att lämna bidrag. En bibehållen 

soliditet tyder på att det råder stabilitet mellan intäkter och kostnader samt mellan tillgångar 

och skulder vilket är viktigt för den övergripande generationsprincipen för att kunna behålla 

samma kapacitet i framtiden. En starkare soliditet skapar även ett större ekonomiskt 

handlingsutrymme (Brorström, Orrbeck & Petersson 1999). Tidigare studier (Stalebrink 2007; 

Vinnari & Näsi 2008) kopplar ihop resultatstyrning med kommuner som har en svag ekonomi 

och därmed svårigheter att nå upp till balanskravet. Därför anser vi att resultatmåttet på tre 

respektive tio år samt soliditetsmåttet är användbara för att undersöka eventuella samband 

mellan en svag respektive stark ekonomi och valet mellan att kostnadsföra respektive 

periodisera bidrag till statlig infrastruktur. Förutom de tre finansiella nyckeltalen har vi två 

variabler som undersöker hur bidrag påverkar periodiseringarna och därmed 

resultatstyrningsviljan. Den första ser hur storleken på lämnat bidrag påverkar 

periodiseringarna och den andra variabeln undersöker hur mottagna utjämningsbidrag till 

kommunen påverkan periodiseringarna.  

 

3.3 Bortfall och ändrade uppgifter 
 

För att säkerställa att vi tolkar erhållen data från Statskontoret rätt har vi jämfört de siffrorna 

med resultaten som presenteras i kommunernas årsredovisningar från år 2009-2015 det görs 

även för att beslut kan ha ändrats under åren. Statskontorets material stämde inte överens med 

de bidrag kommunerna redovisat i samtliga fall. Det beror delvis på att beloppen på bidragen 

har justerats i efterhand, vilket till exempel kommuner som Vingåker och Motala gjort. Även 

Kungsbacka kommun hade till exempel 2011 beslutat att lämna ett bidrag på 35-40 miljoner 

kronor. I Statskontorets material stod det att kommunen hade tagit upp 32 miljoner kronor i 

balansräkningen men då Trafikverket slutredovisade projektet till en lägre kostnad än det 

beviljade bidraget blev det egentligen endast 20 miljoner kronor som Kungsbacka tagit upp 

och löst upp. Därför har det varit viktigt att vi tittat på kommunens balansräkningar även 

senare år än 2013 i och med att besluten kan ha ändrats. Även i Svenljunga var det ett 

liknande fall där ett bidrag om 5 mkr beslutades som sedan skrevs ned till 3,75 mkr och sedan 

skedde ytterligare en uppskrivning med 0,16 mkr efter en ny prognos och det nya 

totalbeloppet blev då 3,91 mkr. Beloppet på 3,91 mkr är det som vi har använt oss av då det är 

det senaste beslutet som vi har kunnat utläsa.  

 

Vi har därmed fått ett visst bortfall från vårt urval på grund av att kommuner som lämnat 

bidrag år 2013 och därmed funnits med i Statskontorets datamaterial har ändrat dessa bidrag 

retroaktivt. I Statskontorets material fanns till exempel uppgifter att Kramfors kommun hade 

lämnat bidrag till medfinansiering men detta hade senare återbetalats av Trafikverket. Det 

fanns därför inga spår i deras resultaträkning av detta bidrag när vi granskade deras 

årsredovisningar, de hade endast slussat pengar till projektet som sedan återbetalats. 

Herrljunga kommun var 2014 med och finansierade E20 där de periodiserade tillgången på 3 

år. Sedan medfinansierade de även en cykelväg där de lämnat bidrag 2013, 2014 och 2015. I 

årsredovisningarna fanns det inga upplysningar på hur många år de valt att lösa upp denna 

medfinansiering och vi kontaktade därför kommunen. De kunde däremot inte hitta några 

beslut på hur periodiseringen av cykelvägen görs. Vi har därför valt att behandla bidragen för 
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2013, 2014 och 2015 som bortfall i och med att vi inte hur lång tid de kommer periodisera 

bidragen. Även Vindeln lämnade 2013 ett bidrag där vi inte heller fått någon information 

kring upplösningstiden från ekonomiavdelning och därför valt att behandla det som ett 

bortfall. Totalt har undersökningen ett bortfall på sex stycken kommuner.  

 

3.4 Bristfälliga uppgifter från kommuner  
 

I KRL 5 kap. 7 § går det att utläsa att i not till balansräkningen och resultaträkningen ska 

kommuner för varje projekt ange det sammanlagda beloppet och vad bidraget avser. 

Därutöver ska den valda tiden för bidragets upplösning, hur mycket av bidraget som upplösts 

och upptaget belopp i balansräkningen anges. Redovisningsinformationen som kommuner 

producerar har skiljt sig mycket åt mellan kommunerna. Markaryd och Lindesberg lämnar till 

exempel inga upplysningar om upplösningstiden i deras årsredovisningar och vi har då fått 

kontakta respektive kommun för att ta reda på det. Det är ett exempel på två av ett flertal 

kommuner som går emot lagstiftningen att lämna upplysningar. Även Avesta går emot både 

lagstiftning och RKRs rekommendation att upplösa bidraget direkt eller året efter dem tagit 

upp tillgången. Avesta tar upp tillgången 2009 men väljer att lösa upp den först 2012. Detta 

ser vi att flera kommuner väljer att göra. Emmaboda beslutade till exempel 2011 att lämna 

bidrag men var inte säkra på hur många år de skulle lösa upp bidraget på. När vi kontaktade 

kommunen trodde de att bidraget skulle lösas upp på 7 år och vi har då utgått från de 

uppgifterna. Emmaboda felklassificerade även deras bidrag i balansräkningen. Istället för att 

ta upp bidragen under posten Bidrag till infrastruktur har de lagt bidragen under posten 

Övriga långfristiga fordringar tillsammans med flera andra poster vilket gjorde att vi inte 

kunde utläsa varken storlek på belopp eller hur mycket de valt att lösa upp. I not kunde vi inte 

hitta några upplysningar på det sammanlagda belopp de lämnat, upplösningstakt eller när de 

började lösa upp bidraget. Här går kommunen emot i stort sett allt som står skrivet i 7 § vad 

gäller den redovisningsinformation som ska redovisas av kommunen.  

Enligt lagstiftningen ska kommuner som beslutar att lämna bidrag till infrastruktur ta upp 

bidraget i balansräkningen under posten “bidrag till infrastruktur” och upplösa med enhetliga 

belopp under högst 25 år. I Arboga har kommunen förbundit sig att lämna bidrag till 

Citybanan under en femårsperiod med start år 2013 och skriver att de totalt kommer att bidra 

med cirka 15 mkr. Dock så i Arbogas fall väljer de att aktivera bidraget i takt med att de 

betalar ut det. I årsredovisningen för 2013 går det att utläsa att de aktiverat 1555 tkr, 2014 

3785 tkr och per den 31/12 2015 är det upptaget till 7495 tkr. Det innebär att de inte följer 

Lag (1997:614) om kommunal redovisning § 7 där det föreskrivs att efter kommunens beslut 

ska bidrag tas upp i balansräkningen och upplösas med årliga belopp. Vi har däremot valt att 

ta upp de 15 mkr i vår datainsamling i och med att lagen föreskriver att man ska göra så. 

Resultatet kan annars bli missvisande i och med att andra kommuner aktiverat hela bidraget 

som de lämnat. 

 

Däremot är andra kommuner som Lund, Lilla Edet, Katrineholm och Höör mycket tydliga i 

sina årsredovisningar och noter med information om när de lämnar bidrag till statlig 

infrastruktur, vilket projekt det avser, ursprungliga värdet på bidraget, upplösningstid och när 

de börjar lösa upp bidraget. I och med att kommunernas årsredovisningar och den information 

som de väljer att presentera skiljer sig åt och i vissa fall till och med går emot lagstiftningen 

har det varit viktigt att se till att vi dels tolkat informationen rätt men även kontaktat de 

kommuner där informationen varit bristfällig för att få rätt information till datainsamlingen.  
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3.5 Indexjusteringar 

 

Många kommuner bland annat Oxelösund, Hallstahammar och Norberg indexjusterar sina 

bidrag vilket gör att de kan variera från år till år. Det belopp som de ursprungligen har tagit 

upp i balansräkningen är det belopp som vi använder oss av. Hallstahammar lämnar till 

exempel bidrag på 21 miljoner kronor och sedan tillkommer det indexuppräkningar på ca 4 

miljoner kronor, beloppet på 21 miljoner som är upptaget i balansräkningen är det som vi 

använder oss av i och med att det inte är säkert att det tillkommer indexuppräkningar i alla 

kommuner.  

 

3.6 Beslut för bidrag   

 

Vi har valt att skilja på redovisningen av det år som bidrag har lämnats beroende på om det 

lämnats innan 2010 eller efter. I och med att lagstiftningen gällande kommunal 

medfinansiering av bidrag till infrastruktur har ändrats sedan införandet skedde 2009 och en 

del kommuner går emot både lagstiftning och RKRs rekommendation vad gäller när 

upplösning av bidrag ska påbörjas har vi valt att kommuner som 2009 beslutat att 

medfinansiera bidrag till infrastruktur utgå från det år som de har börjat upplösa bidraget. Det 

är i enlighet med RKRs rekommendation (RKR 2009). Ett flertal kommuner där bland annat 

Håbo, Heby, Nyköping, Enköping och Vingåker fattade under 2009 beslut om bidrag till 

kommunal medfinansiering av Citybanan där upplösning av bidraget påbörjades under 2013. 

Vi har då valt att utgå från år 2013 dvs. när upplösningen påbörjas. Även Katrineholm fattade 

under 2009 beslut om kommunal medfinansiering där det ena bidraget började lösas upp 2011 

och det andra 2013 även här har vi utgått från 2011 och 2013. 

 

Kommuner som från år 2010 och framåt beslutat att lämna bidrag till infrastruktur har vi valt 

att utgå från tidpunkten för beslutet att lämna bidrag. Detta innebär att kommuner som till 

exempel Osby beslutade under år 2011 att lämna bidrag till statlig infrastruktur men började 

först år 2012 att lösa upp tillgången. Vi har då valt att utgå från tidpunkten för beslutet dvs. år 

2011. Även Surahammar beslutade 2011 att medfinansiera Citybanan men började lösa upp 

det först 2013, vi har då utgått från 2011 som är tidpunkten för beslutet.  

 

3.7 Variabler 

 

Nedan presenteras den beroende och de oberoende variablerna i undersökningen. Det 

redogörs för hur de har operationaliseras samt vilken data som har använts. Se även 

sammanställning av variabler i tabell 3.1.  

 

3.7.1 Antal år kommuner valt att periodisera bidrag (beroende variabel) 

 

Från Statskontorets utredning och det material som vi fått ta del av från 2013 har vi utläst av 

de 76 kommuner som urvalet består av vilka kommuner som har haft ett bidrag upptaget i 

balansräkningen. De kommuner som har haft ett bidrag upptaget i balansräkningen 2013 har 

vi utifrån årsredovisningarna utläst antal år de periodiserar bidragen på som sträcker sig från 

2-25 år. De kommuner som har kostnadsfört bidraget har tagit upp hela kostnaden i deras 

resultaträkning år 2013 och periodiseringen blir därmed 1 år. Detta innebär att det kan finnas 
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andra kommuner som har lämnat bidrag efter år 2013 som inte tagits med i undersökningen. 

Däremot för de kommuner som ingår i vårt urval har vi undersökt om de lämnat flera bidrag 

under perioden 2009-2015. 

 

3.7.2 Engångsbelopp  

 

Engångsbeloppen baseras på om kommunerna har fått stora engångsintäkter i form av AFA-

premier, AFA-försäkringar, tillfälligt konjunkturstöd, extra statsbidrag och stöd för 

flyktingsituationen. I tidigare studier har forskare använt storlek på bidrag i form av 

statsbidrag som en variabel för att förklara eventuella samband (Da Costa Carvalho, Camoes, 

Jorge & Fernandes 2007; Falkman & Tagesson 2008). Då dessa engångsbelopp också är 

intäkter som kommunen erhåller från bland annat staten anser vi det vara ett liknande sätt att 

mäta på som i tidigare studier. Engångsintäkterna har kodats och vi har tittat på de största 

engångsbeloppen som har betalats ut under 2009-2015 (se bilaga 3). 2010, 2012 och 2013 var 

de år med de märkbart största engångsintäkterna och de har därför kodats 1 (ja). Under de 

övriga åren betalades det under vissa år ut engångsintäkter men inte belopp som var i närheten 

av vad som betalades ut under 2010, 2012 och 2013. Därför har övriga år kodats 0 (nej) i 

analysen. Vidare upptäckte vi även att det i ett flertal av Ekonomirapporterna kommenterades 

att dessa engångsbelopp bidragit till kommuners överskott och att beloppen till stor del 

förstärkt kommuners resultat och räddat kommuner från att redovisa underskott 

(Ekonomirapporten april 2013 & Ekonomirapporten april 2012). Data är hämtad från 

Ekonomirapporten som ges ut av SKL och avser perioden 2010-2016.  

 

3.7.3 Beloppsstorlek  

 

Det totala beloppet på bidraget som lämnats har ställts i relation till kommunens skatteintäkter 

samt statsbidrag och utjämning för det år bidraget lämnats. Beloppet ställs i relation för att 

resultatet ska vara jämförbart mellan olika kommuner. Data är hämtad från kommunernas 

årsredovisningar för perioden 2009-2015 samt SCB.   

 

3.7.4 Finansiell ställning 10 år 

 

För att testa hur kommunens resultat såg ut före bidragen lämnades har vi mätt ett medelsnitt 

på 10 år av årets resultat året innan de lämnade sitt bidrag. Därför skiljer sig mätperioden åt 

mellan kommunerna eftersom åren de lämnat bidrag skiljer sig. Vi har beräknat ett medelsnitt 

på årets resultat för 10 år och ställt det i relation till ett medelsnitt på skatteintäkter samt 

statsbidrag och utjämning för 10 år. Även här ställs årets resultat i relation till skatteintäkter 

samt statsbidrag och utjämning för att få ett resultat som är jämförbart mellan olika 

kommuner. Data är hämtad från SCB och avser perioden 1999-2014.  

 

3.7.5 Finansiell ställning 3 år 

 

För att testa hur kommunens resultat såg ut före bidragen lämnades har vi mätt ett medelsnitt 

på 3 år av årets resultat året innan de lämnade sitt bidrag och därför skiljer sig mätperioden åt 

mellan kommunerna. Vi har beräknat ett medelsnitt på årets resultat för 3 år och ställt det i 

relation till ett medelsnitt på skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning för 3 år. Även här 
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ställs årets resultat i relation till skatteintäkter samt statsbidrag och utjämning för att få ett 

resultat som är jämförbart mellan olika kommuner. Data är hämtad från SCB och avser 

perioden 2006-2014.  

 

3.7.6 Soliditet 

 

Finansiell styrka på lång sikt, soliditet, mäter vi genom att ta kommunens soliditet inklusive 

pensionsåtagande året innan de lämnar bidragen. På så vis kan vi testa hur den finansiella 

styrkan såg ut före bidragen lämnades. Även soliditet har använts i tidigare forskning för att 

mäta kommuners finansiella styrka (Da Costa Carvalho et al. 2007; Haraldsson & Tagesson 

2014). Data är hämtad från Kolada för perioden 2008-2014.  

3.7.7 Kommunstorlek  

 

Kommunstorlek mäts i antal kommuninvånare det år som kommunen har lämnat bidrag. 

Kommunstorlek har logaritmerats vilket gör att avståndet mellan de mest extrema värdena i 

utkanten blir mindre än avståndet mellan värdena som ligger närmare medelvärdet. Det ger en 

mer rättvis och teoretisk bild av materialet (Doane & Seward 2016). Även kommunstorlek har 

använts som variabel i tidigare studier (Da Costa Carvalho et al. 2007; Falkman & Tagesson 

2008; Falkman & Haraldsson 2014). Data är hämtad från Kolada.  
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Tabell 3.1 sammanställning av samtliga variabler 
 

 

Nr Variabel   Data  Källa 

     

 
Beroende 

   
1 Antal år periodisering  

 
Periodisering 1-25 år Årsredovisningar 

     

 
Oberoende 

   

1 Engångsbelopp 
 

Engångsintäkter ja (1) nej (0)  
SKL 

Ekonomirapporten 

2 Beloppsstorlek 
 

Belopp bidrag/(skatteintäkter + 

statsbidrag och utjämning) 
Årsredovisningar 

3 Finansiell ställning 10 år 
 

Årets resultat/(skatteintäkter + 

statsbidrag och utjämning) 

Medelsnitt på 10 år för samtliga 

poster 

SCB 

4 Finansiell ställning 3 år 
 

Årets resultat/(skatteintäkter + 

statsbidrag och utjämning) 

Medelsnitt på 3 år för samtliga 

poster 

SCB 

5 Soliditet 
 

Soliditet inklusive 

pensionsåtagande  
Kolada 

6 Kommunstorlek  
 

Antal kommuninvånare 

(Logaritmerad) 
Kolada 

 

 



 

 30 

3.8 Statistisk analys  

 

Undersökningen innehåller två typer av variabler: oberoende och beroende variabler. De 

oberoende variablerna är förklarande variabler som antas påverka den beroende variabelns 

resultat. Genom att använda fler oberoende variabler i analysen går det att med större 

tillförlitlighet avgöra om ett samband är kausalt eller inte (Collis & Hussey 2014). Det 

minskar risken för att göra ett typ 1 fel i våra sambandsanalyser. Typ 1 fel innebär att en 

hypotes felaktigt accepteras och därmed förklarar ett samband som i verkliga fall orsakats av 

en annan variabel (Bryman & Bell 2011). Detta innebär att man accepterar en hypotes som 

inte stämmer. Dessa samband kallas spuriösa samband och motsäger sig ett kausalt samband 

mellan den oberoende och den beroende variabeln. Det innebär att de oberoende och beroende 

variablerna egentligen är kopplade till andra variabler som får det att framstå som att 

sambandet ligger mellan de två ursprungliga variablerna (Doane & Seward 2016 ). 

 

Vår statistiska undersökning bygger på ett trestegssystem som är vanligt i liknande 

undersökningar av bland annat Falkman och Tagesson (2008). Samtliga steg genomförs i 

datorprogrammet SPSS. Det första steget i analysen är att göra en deskriptiv analys för att få 

en överblick av datamaterialet samt att presentera de variabler som undersökningen omfattar. 

Resultatet presenteras i en enkel deskriptiv tabell som visar variablernas medelvärde, 

standardavvikelse, minsta värde samt högsta värde. Vidare genomförs en korrelationsanalys 

för att testa vilka samband som analysen innehåller. Det är viktigt att ha i åtanke att ett till 

synes existerande samband kan vara spuriöst. Det sista steget är att göra en linjär multivariat 

regressionsanalys. Det görs för att beskriva det upptäckta sambandet och testa hur starkt det 

är. I regressionsanalysen gör vi ett så kallat F-test som presenteras i en ANOVA tabell. Denna 

typ av test möjliggörs av att samtliga variabler förutom en är av intervalldata. Den har istället 

gjorts om till en binär variabel. I korrelationsanalysen kan man se hur de olika variablerna 

förhåller sig till varandra medan man i regressionsanalysen får en sammansatt bild av 

variablerna och analysens förklaringsvärde. Skillnaden blir därmed att i korrelationsanalyser 

analyseras enskilda samband som sedan i regressionsanalysen undersöks vidare genom att 

lägga samman alla förklarande variabler. Detta för att se dels den totala förklaringsgraden 

men även de separata sambanden med hänsyn till övriga samband. Att genomföra en linjär 

regressionsanalys för att förklara sambanden i analysen är ett vanligt statistiskt 

tillvägagångssätt som genomförs i liknande undersökningar av till exempel Stalebrink (2007).  

 

När man genomför regressionsanalyser vill man använda normalfördelade variabler. Det 

uppnår vi dels genom att sätta variablerna i förhållande till andra mått samt genom att 

logaritmera variablerna. Att logaritmera variabler är ett vanligt tillvägagångssätt för att göra 

om missvisande data. Detta har även använts i tidigare studier (Donatella 2016; Falkman & 

Tagesson 2008). När en variabel logaritmeras blir avståndet mellan de mest extrema värdena i 

utkanten mindre än avståndet mellan värdena som ligger närmare medelvärdet. Det ger en 

mer rättvis och teoretisk bild av materialet (Doane & Seward 2016). Genom att sätta till 

exempel beloppsstorlek i förhållande till skatteintäkter uppnås även ett mer normalfördelat 

material.  
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3.9 Validitet och reliabilitet 

 

Inom kvantitativ forskning är validitet och reliabilitet väsentliga begrepp för att bedöma 

kvaliteten på forskningen. Dessa begrepp hänför sig framförallt till datainsamlingen, att den 

har samlats in på ett tillförlitligt sätt (Bryman & Bell 2015). Innan datainsamling påbörjades 

hade vi bestämt oss för vilken typ av datainsamlingsmetod som passade undersökningen. Vi 

behövde veta att data kunde tas fram på ett tillförlitligt sätt där resultaten skulle kunna 

upprepas i en liknande undersökning samt att vi med hjälp av vår data kunde mäta det som vi 

ville mäta för att uppnå studiens syfte och för att kunna generalisera resultaten.  

 

Validitet avser att vi mäter det som ska mätas och som är relevant i sammanhanget för 

studiens syfte (Bryman & Bell 2015). Två aspekter på validitet är intern och extern validitet. 

Intern validitet handlar om hur väl undersökningens resultat representerar verkligheten. 

Extern validitet handlar om i vilken utsträckning som undersökningens resultat kan 

generaliseras utanför studien och en svaghet skulle kunna vara om vår period (år 2013) inte är 

representativ. I och med att lagstiftningen för bidrag till investeringar i infrastruktur är relativt 

ny och att kommuner inte har fått periodisera bidragen i särskilt många år anser vi att vår 

period ändå får ses som representativ. Vi anser att validiteten är hög och att vi har mätt det 

som vi har avsett att mäta med relevanta variabler. Det innebär att vi har mätt de faktorer som 

påverkar den beroende variabeln.  

 

Reliabilitet är ett mått på hur tillförlitlig en mätning är och har till syfte att ta reda på att det vi 

mäter görs på ett tillförlitligt sätt. Reliabilitet är viktigt för att kunna säkerställa att resultaten 

är repeterbara och att olika forskare därmed ska kunna få liknande resultat. Vår undersökning 

utgår från historisk data i form av årsredovisningar, Statskontorets material och data från SCB 

och Kolada samt SKL från 76 kommuner. Skulle samma studie genomföras vid ett senare 

tillfälle skulle resultaten bli desamma vilket innebär att studiens reliabilitet anses vara hög. 

För att kunna generalisera våra resultat är hög validitet och reliabilitet något som vi strävar 

efter (Bryman & Bell 2015).  

 

3.10  Källkritik 

 

För att genomföra en tillförlitlig studie krävs det att man använder ett stort antal tillförlitliga 

källor (Collis & Hussey 2014). Som tidigare nämnt är resultatmanipulering i den offentliga 

sektorn ett nytt ämne som än enbart har ett fåtal studier i Sverige. Även möjliggörandet av 

periodiseringar av posten bidrag till investeringar i statlig infrastruktur är ett nytt fenomen. 

Det innebär att teori kring ämnet resultatmanipulering samt fakta om bidragen är begränsade. 

Det anser vi rättfärdigar studiens återupprepning av vissa specifika källor. Vår handledare 

Pierre Donatella är bland annat en återkommande källa genom texten. Det beror på att han är 

en central profil inom kommunforskning i Sverige och bidrar till en stor del av forskningen 

inom ämnet. När det gäller andra delar som agentteroin och earnings management anser vi oss 

ha en vid bredd av källor samt spridda årtal av forskning.  
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3.11 Metoddiskussion  

 

Metoderna som används i undersökningen har genomgått flera omarbetningar. Vår första 

tanke var att dela upp analysen i två delar där vi skulle göra en analys som avsåg 2010-2015 

och en analys som endast avsåg 2009. Det beror på att vi ville ta med årets resultat som en 

förklarande variabel i undersökningen. Dock hade lagändringen som innebär att kommuner 

som 2009 fattade beslut att lämna bidrag och fick börja lösa upp bidraget det år som första 

utbetalningen gjordes gjort att vi inte kunde behandla bidragen som lämnats alla år på samma 

sätt. I och med att de kommuner som 2009 fattade beslut att lämna bidrag inte behövde börja 

lösa upp det förens senare år när de gjorde första utbetalningen blev det inte aktuellt att mäta 

årets resultat för 2009. Däremot för de kommuner som 2010 och framåt fattat beslut att lämna 

bidrag och ska börja lösa upp bidraget samma år blev det intressant att mäta årets resultat men 

året innan de valde att lämna ett bidrag. Genom att mäta årets resultat året innan kommunen 

lämnat bidrag kunde vi testa hur resultaten såg ut före bidraget lämnades och undersöka om 

det eventuellt fanns några samband mellan den finansiella ställningen och antal år kommunen 

valt att periodisera bidraget på. Årets resultat beräknades genom att dra bort upplöst belopp 

och sattes sedan i relation till skatteintäkter. 

 

I ett första försök genomförde vi därmed analyserna i två delar. De kommuner som fattat 

beslut att lämna bidrag 2009 var endast elva stycken och vi insåg tidigt problematiken med 

detta. En analys på endast 11 observationer är svår att generalisera vilket vi såg i våra resultat. 

I den andra delen av analysen hade vi 89 observationer men årets resultat visade inte någon 

signifikant korrelation. Vi uteslöt därmed årets resultat som variabel från hela undersökningen 

och gjorde en sammanställd analys för hela urvalet.  

 

Att ändra metoden så långt in i arbetet innebar mycket arbete. Allt som allt har tre fulländade 

analyser med olika variabler genomförts och analyserats. Det har dock lett till att vi nu kan 

vara säkra på att vi har gjort en så väl anpassad analys som möjligt med vårt material. För att 

försöka ge en så rättvisande bild som möjligt i våra resultat har vi genomfört flera körningar 

där vi tagit bort extremvärden från vår analys. Vi började med att utesluta extremvärdena för 

en variabel i taget och sedan gjorde vi en analys utan samtliga extremvärden. Däremot 

påverkades inte analysen signifikant av att extremvärdena plockades bort. Resultaten förblev 

de samma och extremvärdena ingår därför i vår presenterade analys.  

 

En eventuell svaghet i vår analys kan tänkas ligga i att det finns andra förklarande variabler 

som vi inte har testat. För att utveckla studien ytterligare och eventuellt finna andra samband 

kan studien genomföras med fler oberoende variabler för att bredda grunden av förklarande 

orsaker till hur resultatstyrning sker med hjälp av posten medfinansiering av statlig 

infrastruktur.  

 

3.11.1 Mätning av variabler 

 

När vi skulle mäta de oberoende variablernas finansiella ställning beräknade vi till en början 

endast kommunens kortsiktiga finansiella ställning baserat på årets resultat som avsåg ett år. 

Efter viss spekulation och jämförelse med liknande studier valde vi istället att beräkna ett 

medelsnitt på flera år. Steg ett var att beräkna ett medelsnitt för de sju år studien avser men 

efter senare eftertanke insåg vi att det inte blir representativt då den finansiella styrkan åren 

efter beslutet inte är relevant för beslutsunderlaget. I analysen testades olika tidsintervall för 
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att undersöka om det kunde skilja sig åt och det ställdes i relation till skatteintäkter samt 

statsbidrag och utjämning för att skapa jämförbarhet mellan kommuner. Vi valde i slutändan 

att dela upp finansiell ställning i två variabler och beräkna ett medelsnitt på årets resultat för 

tre respektive tio års period innan bidraget lämnats.  

 

För att undersöka om tidpunkten för det år som bidraget lämnats påverkade valet undersöktes 

storleken på de generella statsbidrag och utjämning som betalats ut till kommunerna för 

respektive år (2009-2015). Vi fann att inget belopp stack ut från de andra och bestämde 

därmed att inte mäta detta utan istället mäta engångsbelopp som betalas ut till kommunerna. 

Det var en betydligt större skillnad på dessa belopp vilket förväntades ha en påverkan på 

resultatstyrningsviljan. I bilaga 3 finns närmare siffror på de olika beloppen.  

 

3.11.2 Urval 

 

Vårt urval består av cirka en fjärdedel av Sveriges kommuner med geografisk spridning från 

norr till söder. Storleksmässigt anser vi att urvalet är mycket representativt för populationen. 

Det kan finnas en risk för viss problematik relaterad till bakgrunden av urvalet. Urvalet 

representerar alla kommuner som kostnadsfört eller löst upp bidrag år 2013. Risken är att 

urvalet till viss del kan vara snedvridet då alla kommuner plockats från samma år. Andra 

påverkande faktorer som inte har tagits med i analysen och som kan ha betydelse är att urvalet 

består av de kommuner som valt att lämna bidrag just 2013. Den statistiska analysen motsäger 

sig dock detta problem då siffrorna visar att urvalet på en 1 % signifikansnivå är 

generaliserbart till populationen.   

 

3.11.3 Etiska överväganden 

 

I en dokumentstudie som denna stöter vi inte på några större etiska utmaningar i samma 

omfattning som vid exempelvis en kvalitativ studie. Vår största problematik ligger i vårt egna 

förhållningssätt till materialet vi samlar in. I vår studie har vi förlitat oss på information och 

datamaterial från kommunala årsredovisningar, Statskontorets utredning, officiell statistik 

från SCB samt data från Kolada och SKL. Vi anser att information som är publicerad av 

kommunerna själva och även från SCB som i huvudsak presenterar offentlig statistik på 

uppdrag av regeringen bidrar med en hög trovärdighet till vår studie. Även Kolada och SKL 

som samlar in information om bland annat kommuners ekonomi bidrar med trovärdighet. I 

och med att vi använder oss av information och material som är offentliggjord eller offentliga 

handlingar i form av kommunala årsredovisningar som går att ta del av hos respektive 

kommun anser vi att vår studie inte skapar några allvarligare etiska problem.  
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4 Resultat 
 

Nedan presenteras utfallet från undersökningens genomförda statistiska analyser. I första 

delen framställs de lyckade resultaten från den sammanställda analysen. Vidare diskuteras 

analysens förklaringskraft samt trovärdighet och en sammanfattning av utfallet av 

hypoteserna presenteras. I andra delen beskrivs de avvisade resultaten. Båda delarna redogör 

för tre analyser i ordningen; deskriptiv analys, korrelationsanalys och regressionsanalys.  

 

4.1 Deskriptiv statistik 

 

Tabell 4.1 presenterar deskriptiv statistik för den beroende variabeln samt de oberoende 

variablerna som ingår i studien. Tabellen redogör för variablernas medelvärde, 

standardavvikelse och lägsta samt högsta värde. Studiens beroende variabel, antal år bidrag 

periodiseras på, används för att förklara användandet av resultatstyrning gällande 

balansräkningsposten “bidrag till statlig infrastruktur” i kommuners finansiella rapporter. Se 

stolpdiagram i bilaga 1 för faktisk fördelning av antal år bidrag periodiseras på. I bilaga 2 

redovisas även fördelningen av undersökningens binära variabel vidare. 

 

Tabell 4.1 Deskriptiv statistik  

 

Variabler N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse  

Beroende variabel       

Antal år bidrag 

periodiserats 
100 1 25 17,11 10,677 

Oberoende variabel      

1. Engångsbelopp 

 

 

100 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

0,66 

 

 

0,476 

 

2. Beloppsstorlek 

 

 

100 

 

 

0,000023 

 

 

0,126697 

 

 

0,01323522 

 

 

0,017268225 

 

3. Finansiell ställning 

10 år 
100 -0,019190 0,093637 0,02489944 0,021761622 

4. Finansiell ställning 

3 år 

100 -0,047694 0,279804 0,02755143 

 

0,032886827 

 

5. Soliditet 

 

 

100 

 

 

-1,065 

 

 

0,621 

 

 

0,08815 

 

 

0,267158 

 

6. Logaritmerad  

kommunstorlek 

 

100 

 

8,39 

 

13,71 

 

10,0276 

 

0,94224 
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Tabellen visar hur undersökningens urval fördelas. Urvalet består av 100 stycken bidrag efter 

korrigering för bortfall. I övrigt finns det inte med några missing values i undersökningen. 

Undersökningens beroende variabel, antal år bidrag periodiseras på, varierar från 1 år till 25 

år. Det framgår av standardavvikelsen att variabeln har en stor spridning av 

observationsvärden. Det kan förklaras av att värdena lägger sig i två större grupper där de 

flesta kommuner antingen har valt att periodisera bidragen och då gör det på den maximala 

tiden 25 år. Många av de andra kommunerna har istället valt att kostnadsföra bidragen direkt 

år ett (se närmare bilaga 1). Engångsbelopp antar ett värde mellan 0-1 då kommuner antingen 

har fått stora engångsbelopp utbetalda 1 (ja) eller 0 (nej). Hur stora bidrag kommuner lämnar, 

beloppsstorlek, varierar från 0,0023 % till 12,6 %. Att observationerna inte är samlade kring 

medelvärdet på 1,3 % framgår även av standardavvikelsen. Variabeln finansiell ställning på 

10 år varierar mellan -1,9 % till 9,3 % med ett medelvärde på 2,4 %. Även här förekommer 

viss variation av de observerade värdena. Finansiell ställning på 3 år varierar mellan -4,7 % 

till 27,9 %. Medelvärdet uppgår till 2,7 % med en standardavvikelse som tyder på att det finns 

en viss variation mellan kommuners finansiella ställning. Soliditet varierar mellan -106 % till 

62 % med ett medelvärde på 8,8 %. Även här framgår det av standardavvikelsen att 

observationerna inte är koncentrerade kring medelvärdet. Variabeln kommuninvånare har 

däremot en låg standardavvikelse vilket är väntat från en logaritmerad variabel. 

 

4.2 Korrelationsanalys 

 

Nedan presenteras den korrelationsmatris som tagits fram för att påvisa hur undersökningens 

variabler korrelerar med varandra.  

 

 

Tabell 4.2 Korrelationsmatris 
 

  

Variabel  

  Antal år 

bidrag 

periodiseras  

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Engångsbelopp Pearson 

Correlation -0,328**           

2. Beloppsstorlek  Pearson 

Correlation 0,332** -0,196         

3. Finansiell 

ställning 10 år  

Pearson 

Correlation 
-0,093 -0,146 -0,022       

4. Finansiell 

ställning 3 år 

Pearson 

Correlation 
0,036 0,064 0,097 ,360**     

5. Soliditet  Pearson 

Correlation 
0,009 -0,167 -0,014 ,628** ,344**   

6. Logaritmerad 

kommunstorlek 

Pearson 

Correlation -0,079 0,093 -0,016 0,166 0,057 0,192 

 

* Korrelation signifikant på 5 % nivå 

** Korrelation signifikant på 1 % nivå 
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I matrisen kan vi se att det finns en signifikant korrelation mellan vår beroende och två av de 

oberoende variablerna. Pearsons korrelationskoefficient indikerar på en negativ korrelation 

mellan engångsbelopp och antal år bidrag periodiseras på (-0,328). Detta samband ligger i 

linje med formulerad hypotes. Korrelationskoefficienten kan anta ett värde från -1 till 1. 

Korrelationen är starkare ju närmare -1 respektive 1 värdet antar. Beloppsstorlek och antal år 

bidrag periodiseras på indikerar på en positiv korrelation (0,332). Även detta samband ligger i 

linje med formulerad hypotes. Båda korrelationerna är signifikanta på 1 % nivå. För övriga 

variabler, finansiell ställning på 10 år, finansiell ställning på 3 år, soliditet och kommunstorlek 

finns det ingen signifikant korrelation mellan variablerna på varken 1 % eller 5 % nivå. 

Korrelation värdet för övriga variabler varierar mellan -0,093 – 0,009 vilket är låga värden. 

Matrisen visar även på tre samband med en relativt hög korrelation mellan de oberoende 

variablerna finansiell ställning 3 år och finansiell ställning 10 år, soliditet och finansiell 

ställning 10 år samt soliditet och finansiell ställning 3 år. Det kan anses problematiskt då det 

indikerar en risk för multikollinearitet i undersökningen. I regressionsanalysen motbevisas 

däremot detta vilket vi kan utläsa av VIF-värdena i tabell 4.3 som beskrivs närmare i nästa 

avsnitt. 



 

 37 

 

4.3 Regressionanalys 

 

Undersökningens regressionsanalys består av en multivariat linjär regression som presenteras 

i tabell 4.3 

 

Tabell 4.3 Regressionsmodell 
 

Variabler 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients   

B Beta VIF 

(Constant) 24,414** 
  

1. Engångsbelopp    -6,649** -0,296 1,131 

2. Beloppsstorlek  162,471** 0,263 1,067 

3. Finansiell ställning 10 år -94,503 -0,193 1,744 

4. Finansiell ställning 3 år 25,499 0,079 1,235 

5. Soliditet  2,513 0,063 1,757 

6. Kommunstorlek -0,363 -0,032 1,063 

R Square 
0,208 

 

  

Adjusted R Square 0,157 

 

  

F-värde     4,082** 

 

  

  

 

  

 ** Korrelation signifikant på 1 % nivå  

   

Modellen synliggör analysens regressionskoefficienter. Viktigast i tabellen är Betavärdet som 

visar de oberoende variablernas effekt på den beroende variabeln med hänsyn till de totala 

sambanden. Dock är Betavärdet irrelevant om vi inte kan visa på att sambandet är signifikant. 

Signifikansnivån anges i tabellen och beror på det beräknade t-värdet. Vid avgörande av 

signifikansnivå tar vi med variablernas standardfel i beräkningen. T-värdet utgör kvotvärdet 

av koefficienten dividerat på standardvärdet. Ett högt t-värde indikerar på hög signifikans. För 

att räknas som signifikant på 95 % nivå ska t-värdet överstiga 1,96 eller vara under -1,96. Vi 

ser här att sambanden endast är signifikanta för variablerna engångsbelopp och 

beloppsstorlek. 
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Via Betavärdet går det att utläsa riktningen och styrkan på de upptäckta sambanden. 

Engångsbelopp har ett betavärde på -6,649 vilket visar på ett negativt samband som innebär 

att ju större belopp kommunen mottar desto färre år väljer de att periodisera bidragen på. 

Betavärdets riktning ger därmed stöd åt hypotesen. Beloppsstorlek visar omvänt på ett positivt 

värde som innebär att ju större belopp som kommuner lämnar i bidrag desto längre år 

periodiserar de bidragen på. Även detta resultat stödjer hypotes. Både engångsbelopp och 

beloppsstorlek är signifikanta på 1 % signifikansnivå. Finansiell ställning på 10 år har ett 

Betavärde på -94,503. Det visar på att om den finansiella ställningen på tio år ökar 

periodiseras bidrag på en kortare period. Det stödjer vår hypotes men sambandet är inte 

signifikant. Finansiell ställning på tre år har ett Betavärde på 25,499 och det innebär att om 

kommunens finansiella ställning på tre år ökar så ökar även antal år kommunen väljer att 

periodisera bidrag på. Betavärdets riktning ger därmed inte stöd åt hypotesen och är inte 

signifikant. Soliditet har ett Betavärde på 2,513 vilket innebär att om soliditeten ökar så ökar 

även antal år kommuner periodiserar bidragen på. Betavärdets riktning ger därmed inte stöd åt 

hypotesen och är inte heller signifikant. Logaritmerad kommunstorlek har ett Betavärde på -

0,363 och innebär att om kommunstorlek ökar minskar antal år bidrag periodiseras på. Detta 

ger stöd åt hypotesen att större kommuner periodiserar på kortare tid men sambandet är inte 

signifikant.  

 

4.3.1 Utfall av hypoteser 

 

Hypotes 1: Hypotes om engångsbelopp accepteras. Analysen visar på att ju större 

engångsbelopp kommuner erhåller i form av AFA-premier, AFA-försäkringar, tillfälligt 

konjunkturstöd, extra statsbidrag samt stöd för flyktingsituationen desto färre år periodiseras 

bidragen på. Samband upptäcks i korrelationsanalysen och stöds av regressionsanalysen. 

Sambandet är signifikant på 1 % nivå. 

 

Hypotes 2: Hypotes om beloppsstorlek accepteras. Analysen visar på att ju större belopp på 

bidrag kommuner lämnar desto fler år periodiseras bidragen på. Samband upptäcks i 

korrelationsanalysen och stöds av regressionsanalysen. Sambandet är signifikant på 1 % nivå. 

 

Hypotes 3: Hypotes om finansiell ställning 10 år förkastas. Det finns inga signifikanta 

samband. Resultatet pekar på ett svagt samband som innebär att ju starkare finansiell ställning 

kommuner haft de senaste tio åren innan bidrag lämnats desto färre år periodiseras bidragen 

på. 

 

Hypotes 4: Hypotes om finansiell ställning 3 år förkastas. Det finns inga signifikanta 

samband. Resultatet pekar på ett svagt samband mellan starkare finansiell ställning de senaste 

tre åren innan bidrag lämnats och att bidrag periodiseras över fler år. 

 

Hypotes 5: Hypotes om soliditet förkastas. Det finns inga signifikanta samband. Resultatet 

indikerar på att ett svagt samband finns mellan starkare soliditet och att kommuner väljer att 

periodisera bidragen på fler år. Det svaga upptäckta sambandet går emot vårt förväntade 

utfall. 

 

Hypotes 6: Hypotes om kommunstorlek förkastas. Det finns inga signifikanta samband. 

Resultatet pekar på svaga samband att ju större kommunerna är i termer av kommuninvånare 

desto färre år periodiseras bidragen på. 
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4.4 Analysens förklaringskraft  

 

Längst ner i tabellen kan vi se de oberoende variablernas förklaringskraft och därmed dra en 

slutsats om undersökningens påverkan av slumpmässig variation. Modellens förklaringsvärde 

R Square uppgår till 0,208 och Ajusted R Square uppgår till 0,157. Måtten tolkas på samma 

sätt, det som skiljer dem åt är att Adjusted R Square tar hänsyn till antalet observationer och 

variabler som ingår i studien. Det blir därmed ett mer pålitligt värde som minskar risken att 

ange ett för högt förklaringsvärde. Höga värden på R Square innebär att den slumpmässiga 

variationen har låg inverkan på sambandet. Vi kan genom att se på tabellens R Square värde 

utläsa att 15,7 % av variationen av antal år bidrag periodiseras på kan förklaras av våra 

oberoende variabler. Genom att ställa det i relation till liknande studiers R Square värde ser vi 

att det är ett bra förklaringsvärde som styrker sambandet. Stalebrinks (2007) studie antar ett 

värde på 0,423, Donatella (2016) har ett värde på 0,219, Pilcher och Van Der Zahns (2010) 

värde uppgår till 0,154 och Falkman och Tagesson (2008) har ett värde på 0,054. Det går 

därmed att se att analysens förklaringsvärde är förhållandevis medelhögt och anses därmed 

acceptabelt. 

 

I regressionsanalysen ingår en variansanalys som testar den oskrivna hypotesen att alla 

medelvärden i undersökningens urval är samma. Genom att förkasta denna oskrivna hypotes 

kan vi garantera att minst ett medelvärde avviker av anledningar som inte beror på slumpen. 

Valet att acceptera eller förkasta hypotesen gör man baserat på den angivna signifikansnivån. 

Signifikansnivån beräknas med tabellens F-värde som beskriver variansen mellan och inom 

grupperna. Ju större F-värde desto större variation mellan grupperna och mindre variation 

inom grupperna är det. F-värdet ställs i relation till ett kritiskt värde som beräknas beroende 

på hur många observationer som ingår i analysen. I tabell 4.3 kan vi utläsa att undersökningen 

har en signifikansnivå på 0,01. Det innebär att vi till 99 % sannolikhet kan garantera att minst 

ett medelvärde avviker från resten av en anledning som inte beror på slumpen. 

Som tidigare diskuterats visade korrelationsmatrisen på varningstecken för multikollinearitet. 

Tabell 4.3 innehåller ett multikollinearitet test för att avgöra om det är ett problem i analysen. 

Testet genomförs för att testa om några av de oberoende variablerna är starkt korrelerade med 

varandra. Upptäckten av detta skulle innebära att vi får svårt att skilja på vilken av variablerna 

som effekten på den beroende variabeln kommer ifrån. Utfallet av testet presenteras i tabellen 

i form av VIF värden. Ett högt värde innebär en hög korrelation med andra oberoende 

variabler. Utfallet visar att samtliga VIF värden ligger på ett värde runt ett. Det är ett mycket 

bra utfall som indikerar på att multikollinearitet inte råder och därmed upptäcks ingen 

multikollinearitet i regressionen. Doane och Seward (2016) anser att ett VIF värde på 1 är 

idealiskt och att ett värde på drygt två accepteras. 

 

4.5 Analysens trovärdighet 

 

Utifrån korrelationsmatrisen (tabell 4.2) kan vi utläsa att variablerna engångsbelopp och 

beloppsstorlek är signifikanta på 1 % nivå. De övriga variablerna inte är signifikanta vid 1 % 

eller 5 % signifikansnivå. Detta innebär att korrelationen är signifikant på en 99 % nivå för 

engångsbelopp och beloppsstorlek och att vi med 99 % säkerhet kan säga att det finns en 

korrelation mellan engångsbelopp och antal år bidrag periodiseras på samt beloppsstorlek och 

antal år bidrag periodiseras på. För övriga variabler innebär det att vi förkastar hypoteserna 

även vid 5 % signifikansnivå. P-värdet för hela modellen som är 0,001. I och med att värdet är 

under 0,010 kan vi med 99 % säkerhet säga att vi drar rätt slutsats av hypoteserna, det vill 
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säga att risken för att den statistiska undersökningen innehåller ett typ 1 eller typ 2 fel är 

mycket låg.  

 

Signifikanstestet kan användas för att generalisera det urval som har valts till hela 

populationen. Vi kan därmed med stor tillförlitlighet anta att våra 68 kommuner i urvalet är 

generaliserbara för samtliga 290 kommuner i populationen. Det innebär att vi kan förväntas få 

samma resultat om vi skulle ta med samtliga kommuner i Sverige i samma undersökning. 

Tillförlitligheten grundas dock i botten av materialet som används. Insamling av data har till 

stor del skett direkt från kommunernas årsredovisningar men även från SCB, Statskontoret 

och kommuner och landstings egen databas Kolada. Vidare har behandlingen av 

datamaterialet samt statistiska körningar genomförts mycket noggrant. Samtliga källor och 

dess data samt bearbetning av data anses högt tillförlitliga vilket lägger grund till ett bra 

förklaringsvärde i modellerna. 

 

4.6 Avvisade resultat 

 

Som tidigare beskrivits i metoddiskussionen genomfördes tre analyser innan valet av ovan 

presenterad analys gjordes. Nedan kommer resultaten från de två avvisade analyserna att 

presenteras och diskuteras för att belysa varför vi valt att presentera den analys vi gjort.  

 

En undersökning i form av två skilda analyser genomfördes för att ta hänsyn till den 

lagändring som skedde efter 2009 som innebar att kommer som fattade beslut att lämna 

bidrag fick börja lösa upp bidraget redan det år som första utbetalningen gjordes. Eftersom vi 

eftersträvade att använda årets resultat som en sjunde oberoende variabel genomfördes 

därmed en analys på endast 2009 utan årets resultat medräknat samt en analys på bidrag 

lämnat år 2010-2015 där årets resultat kunde räknas med. Resultaten presenteras i tre delar 

med två analyser i varje. Den nedre analysen innehållande åren 2010-2015 innefattar den 

extra sjunde oberoende variabeln årets resultat. Vi kallar hädanefter den analys som utförts på 

endast år 2009 för analys 1 och den analys som tagit med år 2010-1015 för analys 2. De 

resultat som redogjorts för ovan och presenterats som undersökningens lyckade och mest 

rättvisande resultat benämns i detta kapitel som den samanställda analysen.  
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4.6.1 Deskriptiv analys 

 

Tabell 4.4 Deskriptiv statistik 2009 

 

 Variabler N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Antal år bidrag periodiserats 11 2 25 21,55 7,230 

Engångsbelopp 11 0 1 0,45 0,522 

Beloppsstorlek  11 0,005363 0,126697 0,03180600 0,034126362 

Finansiell ställning 10 år  11 -0,002370 0,041109 0,01560758 0,012702288 

Finansiell ställning 3 år  11 0,005564 0,051167 0,02351653 0,014159059 

Soliditet  11 -0,470 0,250 -0,08909 0,208214 

Logaritmerad kommunstorlek 11 8,85 10,96 10,0098 0,73182 

  

 

  

      

Tabell 4.5 Deskriptiv statistik 2010-2015 

 

Variabler  N Minimum Maximum Medelvärde Standardavvikelse 

Antal år bidrag periodiserats 89 1 25 16,56 10,934 

Engångsbelopp 

Beloppsstorlek 

89 

89 

0 

0,000023 

1 

0,060128 

0,69 

0,01093996 

0,467 

0,012437297 

Årets resultat  89 -0,0272270 0,1847999 0,028396123 0,0323182598 

2010-2015 89 0,000023 0,060128 0,01093996 0,012437297 

Finansiell ställning 10 år 89 -0,019190 0,093637 0,02604788 0,022412117 

Finansiell ställning 3 år  89 -0,047694 0,279804 0,02805012 0,034520545 

Soliditet  89 -1,065 0,621 0,11006 0,266377 

Logaritmerad kommunstorlek 89 8,39 13,71 10,0298 0,96845 

            

 

Tabell 4.4 redogör för analys 1 och tabell 4.5 redogör för analys 2. Tabellerna beskriver hur 

de två olika urvalen fördelas. Tabell 4.4 utgör alla 11 bidrag som lämnats år 2009 och tabell 

4.5 utgör alla 89 bidrag som lämnats mellan år 2010-2015. Tillsammans blir dem de 100 

bidrag som presenteras i vår sammanställda analys.  Det finns en viss skillnad mellan 

innehållet i analyserna. I tabell 4.4 är minimum antal år bidrag periodiserats två eftersom inga 

har valt att kostnadsföra bidragen det året. I tabell 4.5 är minimum antal år bidrag periodiseras 

på däremot ett då kostnadsföring har skett. Analys 2 innehåller även den extra oberoende 

variabeln årets resultat och har därmed sju oberoende variabler jämfört med analys 1 som har 

sex oberoende variabler. Urvalet är betydligt större i den andra analysen. Det mindre urvalet i 

analys ett utgör ett problem som kommer diskuteras vidare i kommande kapitel.  
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4.6.2 Korrelationsanalys 
 

Tabell 4.6 Korrelationsmatris 2009 

 
 

  

Antal år 

bidrag 

periodiserat

s 

1. 2. 3. 4. 5. 

  

Engångsbelopp Pearson 

Correlation 
0,325           

  

Logaritmerad 

kommunstorlek 

Pearson 

Correlation 
0,150 -0,224         

  

Finansiell ställning 

10 år 

Pearson 

Correlation 
0,446 -0,269 0,168       

 Finansiell ställning  

3 år  

Pearson 

Correlation 
0,206 -0,174 -0,314 ,646

*
     

  

Soliditet  Pearson 

Correlation 
0,280 -0,152 ,733

*
 0,439 0,111   

  

Beloppsstorlek  Pearson 

Correlation 
0,169 -0,362 0,528 0,398 0,414 0,547 

  

* Korrelation signifikant på 5 % nivå 

 
 

         Tabell 4.7 Korrelationsmatris 2010-2015 

 

  

Antal år 

bidrag 

periodiserat

s 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Engångsbelopp Pearson 

Correlation 
-,370

**
             

Logaritmerad 

kommunstorlek 

Pearson 

Correlation 
-0,092 0,125           

Finansiell ställning 

10 år  

Pearson 

Correlation 
-0,094 -0,168 0,167         

Finansiell ställning  

3 år 

Pearson 

Correlation 
0,038 0,072 0,070 ,350

**
       

Soliditet  Pearson 

Correlation 
0,031 -, 218

*
 0,160 ,627

**
 ,355

**
     

Beloppsstorlek  Pearson 

Correlation 
,387

**
 -0,094 -0,145 -0,017 0,116 -0,016   

Årets resultat  Pearson 

Correlation 
-0,059 ,218

*
 0,042 ,254

*
 0,132 0,039 0,072 

* Korrelation signifikant på 5 % nivå 

** Korrelation signifikant på 1 % nivå 
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Tabell 4.6 redogör för analys 1 och tabell 4.7 redogör för analys 2. I tabellerna presenteras 

variablernas korrelationskoefficienter. I analys 1 finner vi ingen signifikant korrelation mellan 

vår beroende och någon av våra oberoende variabler. Inga signifikanta samband upptäcks 

vilket skiljer sig från resultaten i vår sammanställda analys. I analys 2 finner vi dock liknande 

resultat som vi visat i den sammanställda analysen. Signifikanta samband upptäcks mellan 

den beroende variabeln och två av de oberoende variablerna. Tabell 4.7 visar på ett negativt 

samband mellan engångsbelopp och antal år bidrag periodiserat, det innebär att ju större 

belopp kommunen mottar desto färre år periodiseras bidragen på. Tabellen visar även på ett 

positivt samband mellan beloppsstorlek och antal år bidrag periodiserats på. Det innebär att ju 

större beloppet på de givna bidragen är desto fler år periodiseras bidragen på. Analysen visar 

inte på några signifikanta samband mellan den sjätte oberoende variabeln årets resultat och 

den beroende variabeln. I övrigt liknar resultaten i hög grad de resultat som visats i den 

samanställda analysen.  

 

4.6.3 Regressionsanalys 
 

 

Tabell 4.8 Regressionsmodell 2009 

 

 

Variabler 
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients   

 

B Beta VIF 

 

(Constant) 10,749     

 

Engångsbelopp 7,356 0,531 1,222 

 

Beloppsstorlek  36,347 0,172 3,476 

 

Finansiell ställning 10 år  359,217 0,631 2,757 

  Soliditet  -0,380 -0,011 3,227 

  
Logaritmerad kommunstorlek 0,270 0,027 6,753 

 

Finansiell ställning 3 år -87,104 -0,171 5,716 

 

R Square  0,449     

  Adusted R Square -0,337     

 

F-värde 0,544     
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Tabell 4.9 Regressionsmodell 2010-2015 

 

 
Variabler 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients   

 

B Beta VIF 

 

(Constant) 18,073     

 

Engångsbelopp -8,955** -0,382 1,212 

 

Beloppsstorlek  298,665** 0,340 1,063 

 

Finansiell ställning 10 år  -117,389 -0,241 1,908 

 

Soliditet  2,897 0,071 1,811 

 

Logaritmerad kommunstorlek 0,295 0,026 1,084 

 

Finansiell ställning 3 år  24,316 0,077 1,248 

  Årets resultat  16,086 0,048 1,189 

 

R Square 0,544     

 

Adjusted R Square 0,296     

 

F-värde    4,858**   0,000 

** Korrelation signifikant på 1 % nivå 

 

 

Tabell 4.8 redovisar resultaten från analys 1 och tabell 4.9 redovisar resultaten från analys 2. 

Tabellerna presenterar analysernas regressionskoefficienter för att påvisa samband mellan den 

beroende och de oberoende variablerna. I analys 1 upptäcks i linje med korrelationsanalysen 

inga samband mellan någon av de oberoende och den beroende variabeln. Det justerade R 

Square värdet är negativt och F-värdet är inte signifikant. Det visar på låg förklaringsgrad och 

stor variation inom istället för mellan grupperna. I analys 2 upptäcks däremot två signifikanta 

samband som styrker de samband som presenterats i korrelationsmatrisen. Vi finner ett 

negativt samband mellan engångsbelopp och antal år bidrag periodiserats samt ett positivt 

samband mellan beloppsstorlek och antal år bidrag periodiserats. Båda sambanden är 

signifikanta på 1 % nivå. Modellens förklaringsvärde är starkt med ett justerat R Square på 

0,296 och F-värdet är signifikant på 1 % nivå.  
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5 Diskussion 
 

Följande kapitel inleds med en diskussion kring de tre olika analyserna som genomförts. 

Vidare diskuteras resultatet av den utvalda sammanställda analysens oberoende variabler var 

och en för sig. I kapitlet kopplas även undersökningens resultat med tidigare studier samt 

formulerade hypoteser.  

 

5.1 Genomförda analyser  

 

Tre analyser har genomförts och presenterats i två skilda undersökningar. Vi finner analys 1 

problematisk då särskiljningen av urvalet gör att analys 1 utgör mycket få observationer. Det 

gör att robusta slutsatser är svåra att dra. Eftersom att årets resultat i analys 2 ändå inte visar 

på några signifikanta samband finner vi det bäst att utesluta denna variabel för att kunna göra 

en sammanställd analys med alla observationer i en undersökning. Som konstaterats i 

resultatkapitlet är förklaringsgraden i analys 1 mycket låg och varianser påvisas snarare ligga 

inom grupper än mellan dem. Trots att samma värden är som bäst i analys 2 kan inte denna 

analys presenteras själv då observationerna från år 2009 inte kan uteslutas. Det gör att vi anser 

den samanställda analysen som den mest rättvisande analysen att presentera. I den 

samanställda analysen kan vi presentera rättvisa resultat med bra förklaringsvärde och 

signifikanta samband.   

 

5.2 Diskussion av hypoteser 

 

Nedan i tabell 5.1 presenteras utfallet av den samanställda analysen och det förväntade 

sambandet. Vidare förs även en diskussion av resultaten. Genomförd analys visar på att 

engångsbelopp samt beloppsstorlek påverkar hur kommuner väljer att periodisera bidrag till 

investeringar i infrastruktur i syfte att styra resultatet.  

 

 

Tabell 5.1 Förväntat och faktiskt utfall  
 
 

 

Hypotes Variabel    Förväntat samband Utfall 

     
 

 

H1 Engångsbelopp 

 

- Accepteras 

 

H2 Beloppsstorlek  

 

+ Accepteras 

 

H3 Finansiell ställning 10 år 

 

- Förkastas 

 

H4 Finansiell ställning 3 år 

 

- Förkastas 

 

H5 Soliditet  

 

- Förkastas 

 

H6 Kommunstorlek  
  

- Förkastas 
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5.2.1 Engångsbelopp  

 

H1 anger att det finns ett negativt samband mellan stora engångsbelopp och kortare 

periodiseringar. H1 stöds då analysen visar på att de år kommuner har fått stora 

engångsbelopp utbetalda har många kommuner valt att periodisera bidragen till investeringar i 

infrastruktur på en kortare tid. De år som det inte har betalats ut lika stora engångsbelopp har 

kommuner valt att periodisera bidragen på fler år. Det visar på att val av tid för periodisering 

beror på resultatpåverkan vilket stödjer vad många tidigare studier har kommit fram till, att 

kommuner styr resultatet i önskvärd riktning (Copeland 1986; Donatella 2016; Stalebrink 

2007). Resultaten visar på att kommuner strategiskt väljer att periodisera bidragen på en 

kortare tid på om de har fått stora engångsbelopp utbetalda för att reducera eventuella 

överskott. Detta skulle därför kunna indikera att det förekommer en form av kortsiktigt 

tänkande hos kommunen där valet av hur bidrag periodiseras beror på hur de kan styra 

resultatet så nära tvåprocentsmålet som möjligt för att ge sken av en god stabil ekonomi som 

är förenlig med god ekonomisk hushållning. Resultatet kan även tänkas stödja tidigare studier 

som visat på att kommuner vill agera på ett ansvarsfullt sätt mot både intressenter och 

medborgare för att inte bli kritiserade för överuttag av skatt eller för låg kvalité på den 

kommunala servicen (Pilcher & Van Der Zahn 2010). Resultatet pekar på ett stort fokus på 

årets resultat. Det kan därför tänkas innebära att kommuner inte i högsta grad fokuserar på 

den långsiktiga finansiella styrkan utan är mer intresserade och fokuserade på att redovisa ett 

årligt resultat som är i linje med vad som är acceptabelt av medborgare samt intressenter. 

 

5.2.2 Beloppsstorlek 

 

H2 anger att det finns ett positivt samband mellan beloppsstorlek och längre periodiseringar. 

Även H2 stöds då analysen visar på att när kommunen lämnar större bidrag till investeringar i 

infrastruktur periodiseras de på en längre tid. Ju kortare tid kommuner väljer att periodisera 

bidragen på desto mer belastas resultatet för det eller de år som de väljer att ta kostnaden på. 

För att få en jämn resultatutveckling väljer kommuner istället att periodisera bidragen på fler 

år då beloppet är stort. Donatella (2016) konstaterade i sin studie att resultatstyrning främst 

sker i form av periodiseringar där kostnader i många fall tidigare- eller senareläggs, vilket 

även vår analys styrker. Eftersom överföring av pengar från kommun till stat tidsmässigt sker 

oberoende av hur bidragen periodiseras i räkenskaperna antas valet främst bero på hur 

bidraget påverkar resultatet och inte kassaflödet. Resultatet pekar på att kommuner och dess 

politiker vill undvika att redovisa underskott och därmed riskera kritik. Detta kan sända ut 

signaler till medborgarna om att skatteuttag kan behöva öka i framtiden eller att den 

kommunala servicen kan behöva sänkas. Det kan även tänkas att balanskravet kan ligga till 

grund för kommuners beslutsfattande gällande antal år bidrag periodiseras på. I och med att 

balanskravet är utformat så att kommuner ska budgetera för att intäkter ska överstiga 

kostnader så kan det vara ett skäl till att kommuner väljer att periodisera större bidrag på en 

längre tid. Detta styrks även i regeringens proposition (Prop. 2003/04:105) där det konstateras 

att kommuners intresse har riktats mer mot balanskravet än det övergripande och långsiktiga 

kravet på god ekonomisk hushållning. 
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5.2.3 Finansiell ställning 10 år 

 

H3 anger att det finns ett negativt samband mellan stark finansiell ställning på lång sikt (10 

år) och periodiseringar över längre tid. H3 stöds inte då analysen visar på att det inte finns 

något signifikant samband mellan stark finansiell ställning på lång sikt och periodiseringar på 

kortare tid. Utifrån tabell 4.3 går det att utläsa att riktningen på variabelns Betavärdet ligger i 

linje med vår hypotes som visar på att om finansiell ställning på 10 år ökar så minskar antal år 

bidrag periodiseras på. Hypotesen om finansiell ställning på lång sikt är den hypotes som är 

närmast att accepteras av de förkastade hypoteserna. Korrelationsanalysen visar på ett svagt 

negativt samband medan regressionsanalysen visar på ett starkare negativt samband med en 

signifikansnivå på 0,117. Det finns därmed möjlighet att man skulle kunna finna ett 

signifikant samband vid en liknande undersökning där man tog med fler variabler 

i beräkningen. Ett accepterande av denna hypotes skulle dock gå mot vad övrigt resultat i vår 

undersökning pekar på, nämligen att det finns ett kortsiktigt tänkande hos kommuner. 

Eftersom vår hypotes inte fick stöd i analysen visar vår undersökning på att kommuner med 

stark finansiell ställning på lång sikt inte periodiserar på kortare tid. Det kan motiveras med 

att de vill få en jämn resultatutveckling och redovisa ett positivt resultat som ligger nära noll. 

På så sätt stärker det vår teori om att mål som tvåprocentsmålet är en påverkande faktor i 

beslutsfattandet.  

 

5.2.4 Finansiell ställning 3 år 

 

H4 anger att det finns ett negativt samband mellan stark finansiell ställning på kort sikt (3 år) 

och periodiseringar över längre tid. Hypotesen förkastas då analysen visar på att det inte finns 

något signifikant samband. Resultatet visar även att Betavärdets riktning går emot vår hypotes 

och istället visar på ett negativt samband mellan finansiell ställning på 3 år och 

periodiseringar över en kortare tid. Även i detta fall skulle det kunna bero att kommuner 

hellre väljer att ta kostnaden på fler år för att leva upp till balanskravet och andra ekonomiska 

mål. Även om ekonomin skulle tillåta kommuner att kostnadsföra direkt eller periodisera över 

en kortare tid vill kommuner undvika att redovisa ett eventuellt underskott och det är då 

säkrare att periodisera på en längre tid och redovisa en jämn resultatutveckling. 

 

5.2.5 Soliditet 

 

H5 anger att det finns ett negativt samband mellan stark soliditet och periodiseringar över en 

längre tid. Hypotesen stöds inte då analysen inte visar på något signifikant samband. I tabell 

4.3 går det även i detta fall att utläsa att det samband som upptäcks går emot hypotesen. Vi 

finner ett positivt samband mellan hög soliditet och periodiseringar över en längre tid. Det 

innebär att kommuner med långsiktig god och stabil ekonomi väljer att periodisera bidrag på 

lång tid. Vår hypotes bygger på tankar kring fokus på skuldmått, självfinansiering och dess 

vikt i frågan om god ekonomisk hushållning. Det kan därför tänkas att kommuner med 

starkare ekonomi och god betalningsförmåga skulle vara mer kapabla och villiga att 

periodisera bidragen på en kortare tid för att få ner skuldposten i balansräkningen. Att vi inte 

finner något signifikant samband mellan soliditet och tid för periodisering går emot denna 

teori men stödjer dock ovanstående diskussion om att årets resultat är det viktigaste 

beslutsunderlaget för resultatstyrning. Eftersom soliditet är ett mått på betalningsförmåga 

snarare än ett prestations- eller avkastningsmått kan incitamentet att styra detta mått antas 
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vara lägre i kommuner där den största finansiären är kommuninvånarna. De kräver inte 

tillbaka pengarna utan förväntar sig istället en motprestation och god ekonomisk hushållning 

av kapitalet. Mer fokus visar sig ligga på årets resultat vilket indikerar att god ekonomisk 

hushållning främst definieras av resultatposterna snarare än balansposterna. 

 

5.2.6 Kommunstorlek 

 

H6 anger att det finns ett negativt samband mellan större kommuner och periodiseringar över 

en längre tid. Resultatet visar inte på några signifikanta samband som stödjer detta. De 

sambanden vi finner är mycket svaga och långt ifrån signifikanta. Hypotesen bygger på 

antagandet att större kommuner har en starkare ekonomi med högre årliga resultat som kan 

reduceras genom bland annat att periodisera bidrag till statlig infrastruktur över en kortare tid. 

Att vi inte finner något samband kan tänkas motsäga förd diskussion om att årets resultat är 

den främsta beslutsunderlagsposten för periodiseringarna. Dock kan det bero på mycket annat 

eller att det grundläggande antagandet i hypotesen, att större kommuner har högre resultat, 

inte stämmer. 
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6 Slutsatser 
 

I studien har kommuners resultatstyrningsvilja undersökts med hjälp av posten bidrag till 

statlig infrastruktur för att förklara varför samt hur kommuner styr sitt resultat. Analysen 

undersöker sex hypoteser där resultaten visar på att det finns två signifikanta samband. Dessa 

samband finns mellan de oberoende variablerna stora engångsbelopp samt beloppsstorlek och 

den beroende variabeln antal år bidrag periodiseras över. Ju större engångsbelopp som betalas 

ut till kommunerna desto färre år periodiseras bidragen på. Ju större belopp kommuner lämnar 

desto fler år periodiseras bidragen på. Inga samband upptäcks för de övriga förklarande 

variablerna finansiell styrka på 3 samt 10 år, soliditet eller kommunstorlek.  

 

Analysen visar att årets resultat är den post som har störst påverkan på om och hur 

resultatstyrning sker. Kommuner verkar främst vilja undvika stora underskott och överskott 

på kort sikt. Det stärker teorin om att income smoothing förekommer i kommuner. Som 

Copeland (1968) beskriver är det en metod som används för att minska svängningar i 

resultatet genom att flytta kapital över perioder. Vi finner i analysen bevis på att fokus främst 

ligger på ett kortsiktigt resultattänkande. Signifikanta samband upptäcks mellan val av tid för 

periodisering och hur stort bidragsbeloppet är samt om kommunen mottagit stora 

engångsbelopp från staten. De är båda poster som uppkommer och upptäcks samma år som 

beslut om hantering fattas och påverkar årets resultat markant. I och med att lagstiftningen har 

öppnat upp möjligheten för kommuner att fördela ut bidragen till statlig infrastruktur över 

färre perioder i form av att kostnadsföra dem direkt eller över fler perioder i form av att 

aktivera dem som en tillgång och lösa upp dem under en period av 2-25 år har det skapats en 

möjlighet för kommuner att kunna påverka resultatet. Resultaten pekar på att när kommuner 

fattat beslut att lämna bidrag till investeringar i infrastruktur kan faktorerna engångsbelopp 

och beloppsstorlek haft en inverkan på kommuners beslut.  

 

Resultaten visar på att kommuner styr tiden för upplösning av bidraget beroende på om de har 

mottagit stora engångsbelopp av staten och storleken på lämnat bidrag. Valet av 

redovisningsmetod skulle därför kunna grundas i ett beslut baserat på motiv för 

resultatstyrning till följd av att lagstiftningen skapat en möjlighet för kommuner att fördela ut 

bidragen över flera eller färre perioder. Detta för att kunna påverka och styra resultatet och 

därmed eventuella överskott eller underskott. För att bli av med eventuella överskott visar 

resultaten på att kommuner använder engångsbelopp som betalas ut för att hålla sig inom 

tvåprocentsmålet och inte redovisa för stora överskott. Dessa resonemang ligger även i linje 

med vad tidigare studier har kommit fram till då för höga redovisade resultat kan leda till 

kritik från medborgare för överuttag av skatt (Ferreira, Carvalho & Pinhos 2012). Resultaten 

pekar på tvåprocentsmålet som ett incitament till att styra resultat. Tvåprocentmålet är en 

central del av generationsprincipen och finns för att skydda förmögenhetsöverföringar mellan 

generationer (Donatella 2012). Dock uppstår en paradox där det mått som skapats för att 

skydda principen visar sig vara ett direkt hot mot samma princip. Tvåprocentsmålet ger 

initiativ till resultatstyrning genom snedvriden periodisering som främjar 

förmögenhetsöverföring mellan generationer. Det innebär att det skapar incitament till 

resultatstyrning och därmed går emot generationsprincipen.  

 

Resultatet stödjer även teorin att kommuner vill undvika stora underskott som kan uppstå för 

att nå upp till balanskravet. Det tar form av att kommuner periodiserar ut bidragen över en 

längre tid ju större beloppet på bidraget är. På detta vis har kommunerna och politikerna en 

möjlighet att påverka den ekonomiska bild som visas upp och skapa en jämnare 
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resultatutveckling. Även det ligger i linje med vad tidigare studier har kommit fram till vad 

gäller att undvika att rapportera negativa resultat (Ballantine, Forker & Greenwood 2007; 

Leone & Van Horn 2005).  

 

Finansiell styrka och soliditet är inte granskat i lika stor utsträckning av politiker och andra 

intressenter som årets resultat. Tidigare studier har visat på en form av slutradstyranneri som 

innebär att analytiker lägger för stor vikt på den sista raden i resultaträkningen (Donatella 

2009; Estes 1996). Vår analys stödjer detta resonemang då resultatet visar på en större 

fixering av årets resultat i relation till övriga finansiella mått. I uttalanden i årsredovisningarna 

“bortförklaras” i högre grad stora underskott eller överskott än andra resultatmått som 

finansiell styrka. Vi finner bland annat flera exempel på kommuner som ursäktar sig för ett 

stort överskott på grund av att de erhållit stora engångsbelopp av staten än de som ursäktar sig 

för en sämre soliditet. Detta antas bero på att innehållet i rapporterna riktas till användarna 

och formas efter vad de lägger vikt på. De finansiella rapporterna är ett centralt sätt för 

organisationer att nå ut med information till intressenter och de gör därför vad de kan för att 

skapa en så förmånlig bild som möjligt av sin kommuns finansiella ställning. Undersökningen 

visar på att ett av sätten är att göra detta genom att periodisera bidragen på olika lång tid 

beroende på vilket resultat man vill skapa och därmed vilken bild man vill sända ut till sina 

intressenter. Brorström, Petersson och Donatella (2007) stödjer denna teori då de menar på att 

årsredovisningen i svenska kommuner främst har en symbolisk funktion och att djuplodande 

analyser inte är vanligt förekommande. Det finns även ett begränsat oberoende hos 

revisorerna. Estes (1996) säger att det finns en slutradsfixering. Om man slår ihop dessa 

tankar och idéer så finns det lite övervakning och stor fixering av resultat inom den 

kommunala sektorn. Det visar på både incitament till och underlättande av resultatstyrning.  

 

Ovanstående teori kan även utvecklas med bakomliggande agentteori och teorin om moral 

hazard. Morald hazard förklarar det osynliga kontrakt som finns mellan kommun och 

medborgare och den asymmetriska funktion som innebär att kommunens politiker har full 

kontroll över invånarnas skattepengar där en skada för invånarna inte påverkar beslutfattarna 

lika hårt som den utsatta. Om störst fokus från intressenterna läggs på årets resultat är det 

detta beslutfattarna kommer att fokusera på oberoende av hur det faktiskt påverkar 

principalerna (invånarna) egentligen. Det skulle därför kunna tänkas vara viktigare för 

kommunen att redovisa ett resultat nära noll då det ger dem bekräftelse till följd av 

måluppfyllelse än att de fördelar pengarna rättvist och faktiskt uppfyller principer som till 

exempel generationsprincipen. 

 

Under arbetets gång upptäcks ett starkt mönster av kommuners avsteg från gällande 

lagstiftning. Vid kartläggning av hur kommuner väljer att periodisera bidragen och ytterligare 

information som hämtats från årsredovisningarna skiljer sig redovisningsinformationen som 

kommuner ger ut markant. Ett flertal kommuner lämnar inte den information de måste lämna 

och går direkt emot redovisningsregler. Flera kommuner skriver i sina redovisningar att de 

medvetet går emot RKRs rekommendationer och därmed god redovisningssed men utan 

vidare förklaring varför. Detta stärker bakomliggande teori om att sämre övervakning leder 

till sämre redovisning och är ett ämne som lämnar många frågor öppna för vidare forskning.  
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Sammanfattningsvis pekar studiens resultat på att årets resultat är det mest påverkande 

beslutsunderlaget för hur periodisering av bidrag till statlig infrastruktur används som 

resultatstyrningspost. Det tar form i fokusering på finansiella mål där framför allt balanskravet 

och tvåprocentsmålet används. Baserat på tidigare studier, bakomliggande agentteori samt 

våra upptäckter drar vi slutsatsen att kommuner har ett kortsiktigt tänkande i sina beslut om 

resultatstyrning som främst baseras på en stark fixering av årets resultat. 

 

 

 



 

 52 

7 Källförteckning 
 

Achilles, W.W., Blaskovich, J. & Pitre, T.J. (2013). The Relationship Between 

Compensation, Motivation, And Earnings Management, Journal of Applied Business 

Research. 29(2), ss. 579–587.  

 

Anthony, R.N. (1985). Games Government Accountants Play, Harvard Business Review. 

63(5), ss. 161-170. 

 

Ballantine, J., Forker, J. & Greenwood, M. (2007). Earnings management in english NHS 

hospital trusts, Financial Accountability & Management, 23(4), ss. 421-440. 

Bergstresser, D. & Philippon, T. (2006). CEO incentives and earnings management, Journal 

of Financial Economics, 80(3), ss. 511-529. 

 

Bolagsverket (2016). Årsstämma – aktiebolag. 

http://www.bolagsverket.se/ff/foretagsformer/aktiebolag/arsredovisning/bolagsstamma/arssta

mma-1.3141 [2017-02-23]  

 

Brinkmann J. & Sims R.R. (2003). Enron Ethics (Or: Culture Matters More than Codes), 

Journal of Business Ethics, 45(3), ss. 243-256 

 

Brorström, B. (1998). Accrual accounting, politics and politicians, Financial Accountability 

and Management, 14(4), ss. 319-333 

 

Brorström, B., Orrbeck, K. & Petersson, H. (1999). Finansiell bedömning: tre perspektiv, 

Lund: Studentlitteratur. 

Brorström, B., Donatella, P. & Petersson, H. (2007). Allt om kommuners årsredovisning, 1. 

uppl, Lund: Studentlitteratur.  

 

Brorström, B., Donatella, P., Petersson, H. & Kommunforskning i Västsverige. (2007). 

Bristfälliga budgetdokument: Om mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning (br-

rapport, 86). Göteborg: Kommunforskning i Västsverige (KFi). 

 

Brorström, B., Donatella, P. & Kommunforskning i Västsverige. (2009). Referensram för 

kommunal redovisning: Principer, rekommendationer och särskilda informationskvaliteter 

(KFi-rapport, 104). Göteborg: Kommunforskning i Västsverige (KFi). 

 

Brorström, B., Donatella, P., Petersson, H. & Kommunforskning i Västsverige. (2009). På 

rätt väg!: Mål för god ekonomisk hushållning i kommuner och landsting (KFi-rapport, 99). 

Göteborg: Kommunforskning i Västsverige (KFi). 

 

Brown, P.R. (1999). Earnings Management: A Subtle (and Troublesome) Twist to 

Earnings Quality, Journal of Financial Statement and Analysis, 4(2), ss. 61–63.   

 

Bryman, A. & Bell, E. (2015). Business research methods, 4.th edn, Oxford: Oxford 

University. Press. 

 



 

 53 

Callao, S., & Jarne, J. I. (2010). Have IFRS Affected Earnings Management in the European 

Union? Accounting in Europe, 7(2), ss. 159-189. 

 

Cassel, F., & Studieförbundet Näringsliv och samhälle. (2000). Behovet av kommunal 

externrevision, 1 uppl., Stockholm: SNS förl. 

 

Collin, S.Y., Tagesson, T., Andersson, A., Cato, J. & Hansson, K. (2009). Explaining the 

choice of accounting standards in municipal corporations: Positive accounting theory and 

institutional theory as competitive or concurrent theories, Critical Perspectives on 

Accounting, 20(2), ss. 141. 

 

Collis, J., Hussey, R. (2014) Business Research. 4.th edn, Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

 

Copeland, R.M. (1968). Income Smoothing, Journal of Accounting Research, 6(2), ss. 101-

116. 

 

Da Costa Carvalho, J.B. Camoes, P.J. Jorge, S.M. & Fernandes, M.J. (2007). Conformity and 

diversity of accounting and financial reporting practices in Portuguese local government, 

Canadian Journal of Administrative Sciences, 24(1) ss. 2-14. 

 

Unikt maktskifte i Svensk kommun. (2016). Dagens nyheter, 29 juni. 

http://www.dn.se/nyheter/politik/unikt-maktskifte-i-svensk-kommun/[2017-02-27] 

 

Revisionen måste värdera kompetens och erfarenhet. (2012). Dagens samhälle, 15 maj 

https://www.dagenssamhalle.se/debatt/revisionen-maste-vaerdera-kompetens-och-erfarenhet-

2705 [2017-02-10] 

 

Dechow, P., Sloan, R.G., (1991). Executive Incentives and the Horizon Problem: 

An Empirical Investigation, Journal of Accounting and Economics, 14(1), ss. 51–89. 

 

Doane, D.P. & Seward, L.W. (2016). Applied statistics in business and economics, Fifth 

International Student edn, New York: McGraw-Hill. 

 

Donatella, P., (2016). Artificiell styrning av resultat – om ekonomi, politik och tjänstemän, 

Akademisk avhandling: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.  

 

Donatella, P., & Kommunforskning i Västsverige. (2012). När resultatet blev för bra – 

Earnings management som lösning. (KFi-rapport, 10). Göteborg: Kommunforskning i 

Västsverige (KFi). 

 

Donatella, P., Tagesson, T., (2010). Redovisning i besvärliga tider, Lund University School of 

Economics and Management.  

 

Estes, R.W., (1996). Tyranny of the Bottom Line: Why Corporations Make Good People Do 

Bad Things, 1, San Francisco.   

 

Falkman, P. (1997). Statlig redovisning enligt bokföringsmässiga grunder, Göteborg: 

Göteborgs Universitet. 

 



 

 54 

Falkman, P. & Hedlin, A. (2000). Teori för redovisning, Lund: Studentlitteratur. 

 

Falkman, P. & Orrbeck, K. (2001). Den offentliga sektorns redovisning, Lund: 

Studentlitteratur.  

 

Falkman, P., Tagesson, T., (2008). Accrual accounting does not necessarily mean accrual 

accounting: Factors that counteract compliance with accounting standards in Swedish 

municipal accounting, Scandinavian Journal of Management, 24(3), ss. 271-283. 

 

Ferreira, A., Carvalho, J. & Pinho, F. (2012). Earnings Management Around Zero: A 

motivation to local politician signalling competence, Public Management Review, 15(5), ss. 

657-686. 

 

Biggest corporate scandals 2015. (2015). Fortune, 27 december 

http://fortune.com/2015/12/27/biggest-corporate-scandals-2015/ [2017-03-13] 

 

When does juggling the numbers become fraud? (2000) Fraud Magazine, februari. 

http://www.fraud-magazine.com/article.aspx?id=4294968448 [2017-03-13] 

 

Guidry, F., Leone, A.J. & Rock, S., (1999). Earnings-based Bonus Plans and Earnings 

Management by Business Unit Managers, Journal of Accounting and Economics, 26(3), ss. 

113-142. 

 

Klåfingrighet bakom den kommunala krisen. (2009). Göteborgs Posten, 29 Maj. 

http://www.gp.se/nyheter/debatt/kl%C3%A5fingrighet-bakom-den-kommunala-krisen-

1.1064998 [2017-03-02] 

 

Haglund, A., Eriksson, O. & Brorström, B. (2011). Kommunal redovisningslag: beskrivning 

och tolkning, 6 uppl, Lund: Studentlitteratur. 

Haraldsson, M. & Tagesson, T. (2014). Compromise and avoidance: the response to new 

legislation, Journal of Accounting & Organizational Change, 10(3), ss. 288-313 . 

 

Hazarika, S. & Karpoff, J. (2012). Internal corporate governance, CEO turnover, and earnings 

management, Journal of Financial Economics, 104(1), ss. 44-69. 

 

Healy, P.M. & Wahlen, J.M. (1999). A review of the earnings management literature and its 

implications for standard setting, Accounting Horizons, 13(4), ss. 365. 

 

Holthausen, R.W., Larcker, D., Sloan, R., (1995). Annual Bonus Schemes and the 

Manipulation of Earnings, Journal of Accounting and Economics, 19(1), ss. 29–74. 

BT Europe boss to leave the company after Italian accounting scandal. (2017) Independent, 

27 januari 

http://www.independent.co.uk/news/business/news/bt-europe-boss-to-leave-the-company-

after-italian-accounting-scandal-a7548626.html [2017-03-02] 

 

Kasznik, R., (1999). On the Association between Voluntary Disclosure and Earnings 

Management, Journal of Accounting Research 37(1), ss. 57–82. 

 

http://www.sciencedirect.com.lib.costello.pub.hb.se/science/journal/0304405X


 

 55 

Kolada (2013). Jämföraren.  

http://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16607# [2017-03-02]  

Kommunforskning i Västsverige (2015). Bästa Västsvenska årsredovisningar 2015. 

http://www.kfi.se/wp-content/uploads/2016/11/Juryns-motivering-2016.pdf [2017-02-23] 

 

Kőszegi, B. (2014). Behavioral Contract Theory, Journal of Economic Literature, 52(4), ss. 

1075-1118. 

 

Leone, A.J. & Van Horn, R.L. (2005). How do nonprofit hospitals manage earnings?, Journal 

of Health Economics, 24(4), ss. 815-837. 

Anklagar majoriteten för fiffel. (2017). Lerums tidning, 4 januari 

http://www.lerumstidning.se/2017/01/anklagar-majoriteten-for-fiffel/ Flyktingbidrag [2017-

02-27] 

 

Li, H., Mu, C. & Yang, J. (2016). Optimal contract theory with time-inconsistent preferences, 

Economic Modelling, 52, ss. 519. 

 

Lundin, O. (2010). Revisionen reviderad. Stockholm: Finansdepartementet.  

 

Lyke, B., & Jickling, M, (2002). WorldCom: The accounting scandal. 

http://www.law.umaryland.edu/marshall/crsreports/crsdocuments/RS21253_08292002.pdf 

[2017-02-23] 

 

Nasdaq (2013). Övervakning av regelbunden finansiell information 2013. 

http://www.nasdaqomx.com/digitalAssets/89/89490_1312_redovisningen_--

rsrapporten_final.pdf  [2017-03-02]  

 

Pilcher, R. & Van Der Zahn, M. (2010). Local governments, unexpected depreciation and 

financial performance adjustment, Financial Accountability & Management, 26(3), ss. 299-

324. 

 

Proposition 2003/04:105. God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting. 

 

Proposition 2008/09:228. Redovisning av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur.  

 

Redovisningsutredningen (2004). Att granska och pröva ansvar i kommuner och landsting. 

(SOU 2004:107). Stockholm: Finansdepartementet.  

Redovisningsutredningen (2016). En ändamålsenlig kommunal redovisning (SOU 2016:24). 

Stockholm: Finansdepartementet.  

 

Regeringskansliet (2015). Kommunala utjämningssystemet. Stockholm: Finansdepartementet.  

http://www.regeringen.se/artiklar/2015/05/kommunala-utjamningssystemet/ [2017-02-02] 

 

Riksrevisionen (2011). Medfinansiering av statlig infrastruktur (RiR 2011:28). Stockholm: 

Finansdepartementet. 

 

Rådet för kommunal redovisning (u.å.). Organisation. 

http://www.rkr.se/om-rkr/organisation/ [2017-02-02] 



 

 56 

 

Rådet för kommunal redovisning (2009). Redovisning av bidrag till infrastrukturella 

investeringar. http://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/Rek_6_2.pdf [2017-03-08] 

 

Rådet för kommunal redovisning (2014). Redovisning av statsbidrag. 

http://www.rkr.se/wp-content/uploads/2014/03/Redovisning-av-statsbidrag-Information.pdf 

[2017-03-23] 

 

Ronen, J. & Yaari, V. (2008). Earnings Management: Emerging Insights in Theory, Practice, 

and Research, 1, Boston MA: Springer US. (Online service) 

 

SFS 1991:900. Kommunallag. Stockholm: Finansdepartementet. 

 

SFS 1997:614. Lag om kommunal redovisning. Stockholm: Finansdepartementet.  

 

Stalebrink, O.J. (2007). An investigation of discretionary accruals and surplus deficit 

management: evidence from Swedish municipalities, Financial Accountability and 

Management, 23(1), ss. 441-457. 

 

Statistiska centralbyrån (2004) Den kommunala sektorns ekonomi. 

http://www.scb.se/statistik/_publikationer/oe0903_2004a01_br_13_oe06sa0601.pdf [2017-

01-28] 

 

Statistiska centralbyrån (u.å.) Balansräkning för kommuner. År 2010-1014. 

http://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentlig-ekonomi/finanser-for-den-

kommunala-sektorn/rakenskapssammandrag-for-kommuner-och-landsting/pong/tabell-och-

diagram/kommun--och-landstingssektorn-2014/balansrakning-for-kommuner-20102014/ 

[2017-01-28] 

 

Statistiska centralbyrån (u.å.) Balansräkning för kommuner efter region och 

balansräkningsposter. År 1998 - 2016. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__OE__OE0107__OE0107A/Bala

nsKn/?rxid=b2b75995-0df3-4301-93d2-85a51db84557# [2017-03-02] 

 

Statistiska centralbyrån (u.å.) Resultaträkning för kommuner efter region och 

resultaträkningsposter. År 1998 - 2015. 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__OE__OE0107__OE0107A/Resu

ltKn/?rxid=eac65d0b-7fb2-4f1b-930c-334203a07c92 [2017-03-05] 

Statskontoret (2014). Kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur och 
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7.1 Bilagor 

 

 Bilaga 1 - Stolpdiagram beroende variabel 
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Bilaga 2  
 
Frekvenstabell beroende variabel  
 

 

 

Antal år bidrag periodiserats 

 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

 

 

Valid 1 24 24 % 24 % 

 

 

2 1 1 % 1 % 

 

 

3 1 1 % 1 % 

 

 

5 5 5 % 5 % 

 

 

7 1 1 % 1 % 

 

 

15 2 2 % 2 % 

 

 

20 6 6 % 6 % 

 

 

25 60 60 % 60 % 

 

 

Total 100 100 % 100 % 

  

 

 

 

Frekvenstabell binär variabel 
 

 

Engångsbelopp 

 

 

  Frequency Percent 

Valid 

Percent 

 

 

Valid 0 34 34 % 34 % 

 

 

1 66 66 % 66 % 

 

 

Total 100 100 % 100 % 
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Bilaga 3 - Engångsbelopp specificering  
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Bilaga 4 - Datamaterial från den samanställda analysen 

 
Kommun Bidrag Antal år År bidrag 

lämnats 

Totalbelopp 

bidrag (tkr) 

Skatteintäkter + 

statsbidrag & 

utjämning (tkr) 

Belopp-

storlek 

Soliditet året 

före bidrag 

lämnats 

Kommun-

storlek 

Alingsås 1 1 2013 2 000 1 899 771 0,10% 17,3% 38 619 

Alvesta 1 2 25 2010 19 200 883 477 2,17% -2,0% 18 802 

Alvesta 2 3 25 2011 5 700 900 789 0,63% 12,2% 18 917 

Aneby 4 25 2011 359 295 207 0,12% -30,7% 6 415 

Arboga 5 25 2013 15 000 657 040 2,28% 20,4% 13 493 

Avesta 6 25 2012 20 000 1 031 548 1,94% -24,8% 21 467 

Borlänge 7 25 2012 25 800 2 437 863 1,06% 17,5% 49 482 

Borås 8 1 2013 1 123 5 077 112 0,02% 20,6% 105 995 

Burlöv 9 20 2011 21 500 717 687 2,96% 56,4% 16 843 

Dals-Ed 10 20 2012 3 090 230 061 1,34% 6,2% 4 665 

Eda 1 11 25 2011 2 575 393 255 0,65% 43,5% 8 460 

Eda 2 12 25 2015 3 300 448 975 0,74% 36,7% 8 505 

Ekerö 13 25 2010 65 000 1 149 053 5,66% -21,0% 25 410 

Emmaboda 1 14 7 2011 1 357 464 829 0,29% -12,7% 9 039 

Emmaboda 2 15 5 2013 8 689 465 117 1,87% -17,9% 8 964 

Enköping 16 25 2013 36 000 1 895 156 1,90% 28,7% 40 656 

Eskilstuna 1 17 25 2013 116 900 5 072 937 2,30% 1,2% 99 729 

Eskilstuna 2 18 25 2013 3 900 5 072 937 0,07% 1,2% 99 729 

Eskilstuna 3 19 25 2013 2 000 5 072 937 0,04% 1,2% 99 729 

Fagersta 1 20 5 2013 10 425 643 956 1,62% 30,6% 12 872 

Fagersta 2 21 1 2013 1 230 643 956 0,19% 30,6% 12 872 

Hallstahammar 22 5 2010 21 072 719 950 2,93% 19,0% 15 175 

Heby 23 25 2013 8 000 671 925 1,19% -20,6% 13 450 
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Herrljunga 1 24 3 2014 8 250 469 017 1,76% 31,4% 9 376 

Huddinge 25 1 2013 1 000 4 799 121 0,02% 17,6% 102 557 

Håbo 1 26 1 2013 60 906 171 0,006% 17,6% 19 968 

Håbo 2 27 25 2010 38 000 928 092 4,09% 27,0% 19 629 

Hällefors 28 20 2013 2 700 360 325 70,05% -12,0% 6 982 

Härnösand 29 1 2013 30 1 312 605 0,002% -18,8% 24 509 

Hässleholm 30 25 2011 60 000 2 300 838 2,61% 37,3% 50 164 

Höganäs 31 1 2013 10 050 1 159 314 0,87% 42,0% 25 084 

Höör 1 32 1 2013 30 709 556 0,00% 62,1% 15 637 

Höör 2 33 25 2011 1 900 670 816 0,28% 57,4% 15 492 

Höör 3 34 25 2014 16 700 743 873 2,25% 59,3% 15 770 

Karlsborg 35 1 2013 1 000 308 695 0,32% -6,5% 6 757 

Karlskrona 1 36 1 2013 214 3 053 123 0,001% -6,5% 31 272 

Karlskrona 2 37 15 2010 3 150 2 776 013 0,11% -8,0% 64 032 

Katrineholm 1 38 25 2011 8 500 1 584 948 0,54% 8,1% 32 409 

Katrineholm 2 39 25 2013 36 100 1 594 151 2,26% 4,9% 32 930 

Kristianstad 40 1 2013 6 250 3 903 365 0,16% 33,6% 81 009 

Kungsbacka 41 25 2011 20 000 3 551 840 0,56% 25,6% 75 954 

Köping 42 1 2013 4 380 1 266 838 0,35% 4,1% 25 237 

Laxå 43 5 2012 2 200 281 685 0,78% -106,5% 5 552 

Lilla Edet 44 15 2009 7 000 565 864 1,24% -47,0% 12 773 

Lindesberg 45 5 2011 8 500 1 186 915 0,72% -39,4% 23 108 

Lund 1 46 1 2013 730 4 953 445 0,01% 19,4% 114 291 

Lund 2 47 25 2014 19 000 5 186 967 0,37% 17,9% 115 968 

Markaryd 1 48 25 2012 2 239 442 656 0,51% 36,5% 9 477 

Markaryd 2 49 25 2014 602 463 975 0,13% 31,9% 9 549 

Mjölby 1 50 1 2013 1 508 1 224 762 0,12% -4,5% 26 313 

Mjölby 2 51 25 2010 25 000 1 151 675 2,17% -9,0% 25 856 

Mjölby 3 52 2 2009 30 000 1 093 130 2,74% -10,0% 25 770 
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Mjölby 4 53 25 2012 11 700 1 200 427 0,97% -7,5% 26 195 

Motala 54 25 2009 100 000 1 821 429 5,49% -3,0% 41 843 

Nacka 1 55 25 2011 3 000 3 900 066 0,07% 13,9% 91 616 

Nacka 2 56 25 2012 3 300 4 091 367 0,08% 7,0% 92 873 

Nacka 3 57 25 2013 23 500 4 305 703 0,55% 8,8% 94 423 

Norberg 58 20 2012 4 188 290 628 1,44% 7,0% 5 630 

Norrköping 59 1 2013 1 954 6 396 875 0,03% 23,8% 133 749 

Norrtälje 60 1 2013 4 094 2 580 908 0,16% 7,1% 56 845 

Nykvarn 1 61 1 2013 540 448 735 0,12% 33,2% 9 523 

Nykvarn 2 62 25 2011 1 500 409 646 0,37% 31,6% 9 331 

Nykvarn 3 63 25 2013 16 500 448 735 3,67% 33,2% 9 523 

Nykvarn 4 64 25 2012 5 400 421 922 1,28% 31,8% 9 442 

Nyköping 65 25 2013 57 000 2 577 461 2,21% 6,5% 53 038 

Osby 1 66 1 2013 1 710 615 878 0,28% 27,2% 12 713 

Osby 2 67 25 2011 12 000 597 593 2,01% 31,5% 12 699 

Oxelösund 68 25 2009 12 470 437 664 2,85% -10,0% 11 126 

Sala 69 25 2010 19 298 1 072 764 1,79% -15,0% 21 535 

Sjöbo 1 70 25 2010 3 700 734 151 0,50% 28,0% 18 112 

Sjöbo 2 71 25 2015 2 800 874 951 0,32% 61,9% 18 514 

Skara 1 72 25 2012 2 000 818 262 0,24% -0,5% 18 281 

Skara 2 73 25 2015 57 000 947 977 6,01% 3,7% 18 711 

Skinnskatteberg 74 25 2012 2 884 204 280 1,41% 22,1% 4 392 

Stockholm 75 1 2013 480 000 35 978 317 1,34% 34,7% 897 700 

Strängnäs 76 25 2012 35 290 1 603 040 2,20% -8,2% 33 072 

Surahammar 1 77 25 2011 15 000 485 370 3,10% -43,0% 9 871 

Surahammar 2 78 1 2013 2 135 476 128 0,45% -39,3% 9 834 

Svalöv 1 79 25 2013 11 400 617 853 1,85% 4,5% 13 332 

Svalöv 2 80 25 2014 2 500 634 694 0,39% 4,5% 13 460 

Svalöv 3 81 25 2015 2 600 666 031 0,39% 5,7% 13 655 
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Svenljunga 1 82 1 2013 200 516 032 0,04% 4,3% 10 299 

Svenljunga 2 83 25 2011 3 910 489 793 0,80% 14,5% 10 282 

Sävsjö 84 25 2011 6 200 527 227 1,18% -0,1% 10 871 

Söderköping 1 85 25 2010 2 200 653 774 0,34% −48% 14 024 

Söderköping 2 86 25 2013 2 200 678 926 0,32% -27,5% 14 195 

Södertälje 87 25 2013 30 000 4 623 079 0,65% 5,3% 91 072 

Tierp 88 25 2013 11 000 984 468 1,12% -8,5% 20 144 

Trelleborg 1 89 1 2013 6 000 1 960 068 0,31% 22,9% 42 837 

Trelleborg 2 90 25 2011 58 000 1 839 478 3,15% 22,6% 42 542 

Trelleborg 3 91 25 2015 53 400 2 065 176 2,59% 22,9% 43 359 

Trosa 92 1 2013 163 544 607 0,03% 16,2% 11 680 

Täby 1 93 20 2013 20 000 2 896 867 0,69% 28,4% 66 292 

Täby 2 94 20 2014 20 000 2 983 940 0,67% 26,0% 67 334 

Ulricehamn 95 25 2011 2 970 1 055 075 0,28% 24,7% 22 996 

Vadstena 96 25 2012 11 000 355 843 3,09% -20,1% 7 338 

Varberg 97 25 2009 290 000 2 288 934 12,70% 25,0% 57 439 

Vingåker 98 25 2013 10 270 447 375 2,29% -35,7% 8 835 

Åstorp 99 25 2013 18 500 697 264 2,65% 22,3% 14 927 

Öckerö 100 1 2013 185 605 114 0,003% 6,0% 12 574 
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Kommun Medelsnitt årets 

resultat 3 år 

Skatteintäkter + 

statsbidrag 3 år 

Finansiell 

ställning 3 år 

Medelsnitt årets 

resultat 10 år 

Skatteintäkter + 

statsbidrag 10 år 

Finansiell 

ställning 10 år 

Alingsås 59 388 1 797 225 3,30% 78 681 1 578 709 4,98% 

Alvesta 1 12 695 803 719 1,58% 4 446 683 120 0,65% 

Alvesta 2 26 427 839 137 3,15% 11 586 738 319 1,57% 

Aneby 4 579 285 637 0,17% 480 260 491 0,18% 

Arboga* 8 394 623 059 1,35% 7 332 560 443 1,31% 

Avesta 27 564 998 505 2,76% 14 655 914 337 1,60% 

Borlänge 37 362 2 288 319 1,63% 18 333 1 960 895 0,93% 

Borås 138 301 4 869 458 2,84% 127 725 4 266 041 2,99% 

Burlöv 27 092 660 430 4,10% 52 425 559 880 9,36% 

Dals-Ed 5 609 233 521 2,40% 1 406 215 466 0,65% 

Eda 1 -1 145 378 213 -0,31% 5 006 341 049 1,47% 

Eda 2 8 224 412 241 1,99% 7 641 380 961 2,01% 

Ekerö 20 977 1 048 413 2,00% 8 262 849 542 0,97% 

Emmaboda 1 6 325 446 077 1,42% 5 232 392 165 1,33% 

Emmaboda 2 6 648 461 508 1,44% 5 714 418 189 1,37% 

Enköping 32 162 1 772 537 1,81% 24 435 1 553 689 1,57% 

Eskilstuna 1 201 235 4 680 107 4,30% 93 318 4 002 858 2,33% 

Eskilstuna 2 201 235 4 680 107 4,30% 93 318 4 002 858 2,33% 

Eskilstuna 3 201 235 4 680 107 4,30% 93 318 4 002 858 2,33% 

Fagersta 1 28 651 598 642 4,79% 26 071 540 930 4,82% 

Fagersta 2 28 651 598 642 4,79% 26 071 540 930 4,82% 

Hallstahammar 12 396 682 293 1,82% 6 626 594 619 1,11% 

Heby 8 050 643 563 1,25% 576 576 111 0,10% 

Herrljunga 1 5 522 434 307 1,27% 19 949 397 724 5,02% 
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Huddinge 220 523 4 379 823 5,03% 155 825 3 681 050 4,23% 

Håbo 1 24 696 859 757 2,87% 19 732 737 513 2,68% 

Håbo 2 19 893 761 969 2,61% 10 839 623 922 1,74% 

Hällefors 11 420 361 353 3,16% 992 336 284 0,29% 

Härnösand -5 267 1 253 919 -0,30% 5 294 1 136 878 0,47% 

Hässleholm 81 452 2 166 508 3,76% 51 689 1 573 792 3,28% 

Höganäs 41 908 1 068 428 3,92% 29 853 910 152 3,28% 

Höör 1 33 085 665 125 4,97% 23 810 581 069 4,10% 

Höör 2 63 662 616 703 10,32% 23 097 534 605 4,32% 

Höör 3 12 139 687 671 1,77% 25 733 603 603 4,26% 

Karlsborg 5 379 306 545 1,75% 7 916 285 443 2,77% 

Karlskrona 1 22 179 2 862 425 0,77% 11 184 2 485 317 0,45% 

Karlskrona 2 3 510 2 550 266 0,14% 14 562 2 181 787 0,67% 

Katrineholm 1 19 673 1 532 747 1,28% 31 330 1 308 244 2,39% 

Katrineholm 2 18 942 1 636 790 1,16% 8 959 1 425 382 0,63% 

Kristianstad 63 000 3 655 646 1,72% 140 661 3 135 469 4,49% 

Kungsbacka 139 981 3 243 573 4,32% 134 082 2 674 733 5,01% 

Köping 32 326 1 187 198 2,72% 23 078 1 051 396 2,19% 

Laxå -1 355 278 447 -0,49% -4 970 259 005 -1,92% 

Lilla Edet 3 001 537 384 0,56% -1 114 470 070 -0,24% 

Lindesberg 4 605 1 055 661 0,44% 1 799 928 491 0,19% 

Lund 1 103 423 4 578 150 2,26% 88 382 3 911 227 2,26% 

Lund 2 105 972 4 744 729 2,23% 110 298 4 099 489 2,69% 

Markaryd 1 9 177 423 477 2,17% 13 150 383 238 3,43% 

Markaryd 2 7 579 440 507 1,72% 12 979 404 343 3,21% 

Mjölby 1 28 471 1 178 918 2,42% 17 030 1 034 476 1,65% 

Mjölby 2 13 563 1 058 237 1,28% 9 000 978 447 0,92% 

Mjölby 3 20 765 1 018 737 2,04% 6 744 807 316 0,84% 

Mjölby 4 21 117 1 143 156 1,85% 13 824 996 435 1,39% 
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Motala 45 646 1 779 519 2,57% 16 216 1 672 722 0,97% 

Nacka 1 161 696 3 505 035 4,61% 72 475 2 831 585 2,56% 

Nacka 2 76 016 3 686 392 2,06% 64 703 2 683 558 2,41% 

Nacka 3 64 676 3 901 673 1,66% 83 975 3 270 155 2,57% 

Norberg 4 696 275 158 1,71% 2 001 239 700 0,83% 

Norrköping 191 147 6 069 243 3,15% 283 644 5 267 052 5,39% 

Norrtälje 123 469 2 459 086 5,02% 68 833 2 311 885 2,98% 

Nykvarn 1 37 540 410 362 9,15% 30 350 342 548 8,86% 

Nykvarn 2 5 751 380 584 1,51% 22 969 308 004 7,46% 

Nykvarn 3 37 540 410 362 9,15% 30 350 342 548 8,86% 

Nykvarn 4 29 243 393 929 7,42% 28 228 325 047 8,68% 

Nyköping 13 426 2 413 043 0,56% 36 127 2 084 690 1,73% 

Osby 1 15 304 579 615 2,64% 15 414 557 900 2,76% 

Osby 2 13 834 505 261 2,74% 13 078 590 609 2,21% 

Oxelösund 21 635 422 826 5,12% 15 413 374 924 4,11% 

Sala 17 658 926 828 1,91% 21 484 830 455 2,59% 

Sjöbo 1 14 875 673 022 2,21% 13 704 574 740 2,38% 

Sjöbo 2 22 355 809 458 2,76% 29 236 711 693 4,11% 

Skara 1 20 944 804 907 2,60% 10 275 721 526 1,42% 

Skara 2 19 228 849 346 2,26% 14 437 787 082 1,83% 

Skinnskatteberg 7 980 200 921 3,97% 2 558 163 938 1,56% 

Stockholm 1 622 071 33 714 618 4,81% 1 800 824 29 096 990 6,19% 

Strängnäs 36 841 1 640 941 2,25% 17 814 1 202 198 1,48% 

Surahammar 1 5 324 446 484 1,19% 6 635 401 740 1,65% 

Surahammar 2 4 242 461 998 0,92% 6 046 424 524 1,42% 

Svalöv 1 10 563 585 591 1,80% 3 931 507 785 0,77% 

Svalöv 2 13 962 601 214 2,32% 39 089 513 554 7,61% 

Svalöv 3 7 314 617 098 1,19% 4 750 550 560 0,86% 

Svenljunga 1 -6 597 489 270 -1,35% -3 083 443 477 -0,70% 
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Svenljunga 2 -4 739 470 105 -1,01% 4 503 414 841 1,09% 

Sävsjö 9 318 508 460 1,83% 6 614 445 769 1,48% 

Söderköping 1 -28 901 605 971 -4,77% -5 933 521 657 -1,14% 

Söderköping 2 23 967 660 226 3,63% -798 584 691 -0,14% 

Södertälje 63 548 3 865 039 1,64% 66 006 3 454 787 1,91% 

Tierp -4 228 946 339 -0,45% -1 007 849 990 -0,12% 

Trelleborg 1 61 336 1 838 344 3,34% 43 006 1 574 552 2,73% 

Trelleborg 2 34 314 1 701 777 2,02% 35 050 1 431 735 2,45% 

Trelleborg 3 38 932 1 952 341 1,99% 43 234 1 714 130 2,52% 

Trosa 9 808 515 608 1,90% 8 987 439 873 2,04% 

Täby 1 95 426 2 688 948 3,55% 121 254 2 259 057 5,37% 

Täby 2 81 109 2 791 641 2,91% 142 574 2 399 483 5,94% 

Ulricehamn 56 111 1 000 941 5,61% 23 372 848 612 2,75% 

Vadstena 6 374 331 022 1,93% 4 466 295 082 1,51% 

Varberg 81 826 2 134 753 3,83% 55 288 1 799 624 3,07% 

Vingåker 12 245 431 361 2,84% 6 824 386 998 1,76% 

Åstorp 180 404 644 752 27,98% 5 396 642 259 0,84% 

Öckerö 11 624 570 596 2,04% 9 095 499 960 1,82% 
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