
ÖREBRO UNIVERSITET 
Handelshögskolan 
Nationalekonomi, kandidatuppsats  
Handledare: Anders Lunander 
Examinator: Anders Edfeldt 
HT 2017  

 
 

Gröna lån 
Kommunal trovärdighet i gröna investeringar  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Författare: 

Elin Bodewall 900904 

Hanna Brandström 920917 

 



 

Sammanfattning 
Studien analyserar i vilken utsträckning som svenska kommuner har finansierat hållbara 

investeringar genom så kallade gröna lån, tagna via Kommuninvest under 2016. Syftet med 

den empiriska analysen är att undersöka om valet att ta ett grönt lån samt storleken på lånet kan 

kopplas till den politiska majoriteten i kommunfullmäktige. Med politisk majoritet avses i 

studien vilken av de två partipolitiska grupperingar, vänsterblock och högerblock, som 

tillsammans har flest mandat i kommunfullmäktige. I vänsterblocket ingår 

Socialdemokraterna, Miljöpartiet samt Vänsterpartiet och till högerblocket räknas 

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, samt Kristdemokraterna. Sverigedemokraterna är inte 

inräknat i något block. För de totalt 46 kommuner som under år 2016 valde att ta ett eller flera 

gröna lån, analyserar vi huruvida att ta ett grönt lån samt storleken på lånet kan förklaras av 

kommunalekonomiska karakteristika. Tidigare studier undersöker efterfrågan av gröna 

investeringar på finansmarknaden1 och vår studie bidrar till området genom att vi studerar 

kommunernas efterfrågan av gröna lån som ett verktyg till att genomföra gröna investeringar. 

Resultatet i studien pekar på att sannolikheten att en kommun skall välja att ta ett grönt lån är 

högre i kommuner med en majoritet av vänsterblocket. Vår analys finner inget stöd för att 

storleken på ett grönt lån, i termer av kronor per invånare, kan förklaras av 

kommunalekonomiska och politiska karakteristika. 

  

                                                
1 Tidigare studier använder sig av experiment (se t.ex. Levis och List (2007) och Døskeland och Pedersen (2016)). 



 

Innehåll 

1. Inledning	.......................................................................................................................................................	1	
2. Kommunal finansiering genom gröna lån	.............................................................................................	3	

2.1 Gröna lån och gröna obligationer	.........................................................................................................................	3	
2.2 Sociala normer	...............................................................................................................................................................	5	
2.3 Varför låna grönt? 	......................................................................................................................................................	5	
2.4 Kommunerna	...................................................................................................................................................................	6	

3. Teoretisk bakgrund	....................................................................................................................................	8	
3.1 Modellen	...........................................................................................................................................................................	8	

4. Tidigare studier	........................................................................................................................................	10	
5. Data	.............................................................................................................................................................	12	
6. Empirisk modell	.......................................................................................................................................	14	
7. Resultat	.......................................................................................................................................................	16	
8. Diskussion	..................................................................................................................................................	18	
9. Slutsats	........................................................................................................................................................	20	
Referenser	......................................................................................................................................................	27	
 



1 
 

1. Inledning 
En trend som genomsyrar samhällsutvecklingen idag är hållbara investeringar, både offentliga 

och privata. Kommunalrådet och miljöpartisten, Malin Hagerström har gjort uttalandet: 

“Genom att välja gröna lån bidrar Nyköpings Kommun till en hållbar utveckling” (Nyköpings 

kommun 2017). Uttalandet speglar trenden kring hållbart agerande i kommunerna runt om i 

Sverige.  

 

Under våren år 2017 publicerade Sveriges kommuner och landsting (SKL) en rapport där de 

kartlagt kommunernas agerande och ansvar. Rapporten hänvisar till SKL:s 

inriktningsdokument, som handlar om de 17 globala utvecklingsmål som Förenta Nationerna 

har publicerat, kallat Agenda 2030. Inriktningsdokumentet innehåller riktlinjer för att bland 

annat uppnå jämställdhet och likvärdig utbildning samt bekämpa klimatförändringarna världen 

över (SKL 2016). Flertalet av FN:s mål har en koppling till SKL:s arbete för hållbar utveckling 

inom kommunerna, särskilt mål elva: Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, 

motståndskraftiga och hållbara (2016). Inriktningsdokumentet förklarar hur kommunerna, 

staten, landstingen och regionerna ska verka för ett tydligt ansvar och samordning. Dokumentet 

beskriver även att förebyggande arbete krävs gentemot klimatförändringarna (SKL 2016). De 

kommuner som valt att ta gröna lån har gjort ett åtagande för att leva upp till SKL:s 

inriktningsdokument. Kommuner, likt Nyköpings kommun, vill visa sin trovärdighet mot de 

svenska miljömålen genom att ta ett grönt lån. 

 

Syftet med uppsatsen är att empiriskt undersöka Sveriges kommuners benägenhet till att 

genomföra miljövänliga investeringar via gröna lån och om de kan kopplas till politiska 

preferenser. För att uppfylla syftet kommer vi att undersöka om valet att av ta ett grönt lån kan 

spåras till vänstermajoritetsstyrning i kommunfullmäktige. Valet av att studera 

vänstermajoritetsstyrning grundar sig i vårt antagande om att Miljöpartiet kan ha en influerande 

faktor, i form av sociala normer, vid valet av att ta ett grönt lån. Studien är avgränsad till endast 

de gröna lån som givits ut av Kommuninvest.  

 

Ledningens engagemang är en förutsättning för att kommunerna ska lyckas med de svenska 

miljömålen. Clarke och Stewart (1993) diskuterar vikten av politiken i ledningsverksamheten 

och hur den kan tillgodose samhällets behov. Det motiverar vår frågeställning: Finns det några 

politiska preferenser bakom Sveriges kommuners val att ta ett grönt lån? 
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Några tidigare studier med liknande frågeställning har inte utförts och det valda perspektivet 

är relativt outforskat då gröna lån är en ny företeelse. Tidigare studier har gjorts gällande socialt 

ansvarstagande vid investeringar på finansiella marknaden, benämnt Social responsible 

investments (SRI). Døskeland och Pedersen (2016) förklarar i sin studie att SRI är ett växande 

ämne som har för avsikt att uppnå den högsta möjliga avkastningen och samtidigt ta sociala, 

etiska och miljömässiga aspekter i beaktning. I en modell hämtat från Levitt och List (2007) 

påvisar de investerarens incitament i hållbart agerande på finansmarknaden. Modellen är 

relevant för vår frågeställning angående underliggande incitament hos Sveriges kommuners 

ökade ansvarstagande och vad som driver preferenserna till gröna investeringar via gröna lån. 

 

Resultatet visar att kommuner med ett majoritetsstyre bestående av Socialdemokraterna, 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har en större benägenhet att ta ett grönt lån än kommuner där 

den så kallade alliansen har majoritet. Vi finner inget samband av att storleken på de gröna 

lånen kan förklaras av kommunalekonomiska och politiska karakteristika.  

 

Uppsatsens disposition är som följer: Kapitel två innehåller en beskrivning av gröna lån och 

obligationer, sociala normer, information om kommunerna samt frågan: ”varför låna grönt?”. 

Det följs av den teoretiska bakgrunden där en modell formulerar investerares 

vinstmaximerande beteende med hänsyn till moral och normuppfyllelse i en nyttofunktion. 

Kapitel fyra innehåller en översikt av tidigare forskning. Kapitel fem beskriver den data som 

använts i studien. Därefter följer den empiriska modellen som visar de ekonometriska 

metoderna vi använt. I kapitel 7 presenteras resultat av analysen. Kapitel 8 innehåller en 

diskussion av de viktigaste resultaten följt av slutsats som återkopplar till studiens 

frågeställning och syfte. 
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2. Kommunal finansiering genom gröna lån 

Detta kapitel förklarar främst grundläggande information rörande gröna lån,  dess låneprocess 

samt incitament. Det första avsnittet innehåller information om vad gröna lån respektive gröna 

obligationer innebär. Därefter visar vi hur vår teori stödjer att politiska preferenser och sociala 

normer styr nyttan av att ta ett grönt lån. Under rubrik 2.3 lyfts frågan: ”varför låna grönt?”. 

Rubrik 2.4 presenterar information om hur kommunerna fungerar, deras beslutstagande samt 

hur upplåningsbilden ser ut.  

2.1 Gröna lån och gröna obligationer 
Ett grönt lån innebär ett finansiellt hjälpmedel för att skapa en miljövänlig omvärld där det 

gröna lånet skall följa ett ramverk för giltigt nyttjande. Kommuninvest (2017a) definierar ett 

grönt lån som “en satsning för stöd till kommunsektorns övergång till ett mer hållbart samhälle 

med minskad miljöpåverkan”. Projekt finansierat med denna typ av lån måste följa ett ramverk 

som helt eller delvis ska främja en hållbar tillväxt. Detta ramverk är uppdelat på åtta kategorier 

som innefattar avfallshantering, anpassningsåtgärder i infrastruktur/byggnader och känsliga 

miljöer, energieffektivisering inom fossilfritt bränsle, förnybar energi, gröna byggnader och 

energieffektivisering, kollektivtrafik, vattenhantering samt miljöåtgärder inom andra områden 

såsom naturvård eller hållbart jordbruk (Kommuninvest 2016a). En anledning för kommunerna 

att välja ett grönt lån är fördelen av att få två baspunkter lägre ränta. Nackdelen är 

administration samt kravet att följa ramverket2. 

 

Kommunerna i Sverige har en betydande roll när det kommer till att nå de svenska miljömålen, 

då Sveriges kommuner och landsting står för majoriteten av de offentliga investeringarna som 

görs (Kommuninvest 2017b). Från 2015, då Kommuninvest lanserade sin produkt gröna lån, 

fram till oktober 2017 så har totalt 24,9 miljarder kronor lånats ut till Sveriges kommuner och 

landsting för att finansiera gröna projekt. Under 2015 tog tio kommuner ett eller flera gröna 

lån vilket 2016 utökade till 46 kommuner3. Gröna lån har gått till totalt 140 godkända gröna 

projekt, bland annat energieffektivisering, förnybar energi, kollektivtrafik, miljövänliga 

byggnader och vatteninfrastruktur.  

 

                                                
2 Från intervju med Erik Törnblom, analytiker på Kommuninvest. Utförd 24 november 2017. 
3 Från datamaterialet utgivet av Kommuninvest 
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För att finansiera ett grönt lån krävs den så kallade gröna obligationen. Obligationen fungerar 

precis som en vanlig obligation, alltså ett finansiellt instrument för emittenten att få in 

finansiellt kapital från investerare som sedan kan användas till att finansiera projekt. Vid 

investering i en grön obligation reserveras kapitalet till endast grön utlåning (KPMG 2015). 

Att emittera en grön obligation innebär, för investeraren, en lägre avkastning än en vanlig 

obligation4. Incitamenten för investeraren modelleras av Levitt och List (2007) i en 

nyttofunktion som tar moraliskt handlande i en finansiell placering i beaktning.  

 

År 2007/2008 gav Världsbanken ut den första gröna obligationen. Skandinaviska Enskilda 

Banken (SEB) var den första initiativtagaren till att investera i en produkt som är ämnat att 

stödja projekt som motverkar klimatförändringarna (World Bank Treasury 2009). 

 

En existerande risk på marknaden för gröna obligationer uppkommer i så kallad gröntvättning 

(eng. greenwashing). Det är ett problem definierat som en ytligt skyltning, likt marknadsföring, 

av ett miljömedvetet handlande men som ej uppfyller kraven för dessa. Detta är vanligt 

förekommande i företag med produkter som har liknande säljargument som förvillar 

konsumenten (Ludvigsen 2015). Kommuninvest arbetar aktivt med att förhindra gröntvättning. 

De levererar varje år en rapport som visar klimateffekten av de gröna projekt som genomförts 

under året. Kommuninvest publicerar alla godkända gröna projekt i sin gröna projektportfölj.  

För att projekten ska få vara kvar i den gröna projektportföljen så måste alla projekt uppfylla 

kraven. Då det finns fler som ger ut gröna lån och obligationer så har dessa aktörer i Norden 

gemensamma möten där krav och praxis bestäms, så att oavsett hos vem du lånar eller 

investerar grönt ska samma miljöeffekt redovisas rättvist så att siffrorna inte blir missvisande. 

Institutionella investerare, till exempel pensionsbolag, har krav på sig att ha hållbara 

investeringar i sin portfölj. Kraven medför att det finns en ökad efterfrågan och utbud på gröna 

obligationer. Den ökade efterfrågan kan leda till ökad risk för att någon emitterar gröna 

obligationer trots att det ej finns något grönt projekt. Därav är fortsatt utveckling av 

återrapportering och transparens av gröna projekt av betydelse för marknaden. Kommuninvest 

har inte miljökompetensen inom sin organisation, utan en miljökommitté som består av flera 

miljöexperter är utsedd. Det är de som granskar återrapporteringen samt avgör vilka projekt 

som anses vara godkända gröna projekt.5 

                                                
4 Från intervju med Erik Törnblom, analytiker på Kommuninvest. Utförd 24 november 2017 
5 Från intervju med Erik Törnblom, analytiker på Kommuninvest. Utförd 24 november 2017.  
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2.2 Sociala normer 
Kommunerna som tar ett grönt lån åtar sig förbindelsen att genomföra en grön investering. Det 

gröna lånet ger en marginell räntelättnad, dock ger den extra dokumentation som krävs en 

indirekt kostnad. Kommunernas anledning till att ta ett grönt lån är att den lägre monetära 

avkastningen vägs upp av det ökade moraliska värdet. Den moraliska avkastning som uppstår 

vid valet av att låna grönt kan kopplas till teorin om sociala normer. Elinder (2015) lyfter 

normers betydelse inom sociala sammanhang i bemärkelsen om skrivna eller oskrivna regler 

om människors beteenden. Individens nytta kan öka av valet att följa de sociala normerna. 

Miljöpartiet anses av väljarna vara det parti som de har högst förtroende för angående 

miljöfrågor (SOM-institutet 2016). Med detta förtroende har Miljöpartiet förväntningar från 

väljarna att agera ansvarsfullt i miljöfrågorna. Dessa förväntningar innebär en social norm för 

Miljöpartiet att efterfölja för att öka partiets nytta, till exempel öka väljarstödet (Elinder 2015). 

Vår analys bygger på teorin om att normerna efterlevs av Miljöpartiet, vilket vi har 

förväntningar att se genom valet av vår blockuppdelning. 

2.3 Varför låna grönt? 6 
Incitamenten till att låna grönt kan komma både från tjänstemannanivå och från det politiska 

planet. Det kan bero på olika grader av engagemang i miljöfrågan i kommunerna, exempelvis 

genom en ekonomichef som har ett intresse för miljö och hållbarhet och därmed är drivande i 

frågan. En anledning till valet att låna grönt kan vara att det ger publicitet, dels via den lokala 

pressen, dels via Kommuninvest som på sin hemsida publicerar information om de kommuner 

som tagit gröna lån. Det finns också ett marginellt prisincitament som innebär att kommunen 

får låna till en lägre kostnad, än ett vanligt lån. Dock innebär detta, i praktiken, mer en 

symbolisk summa.  

 

När en kommun söker lån för ett projekt som är inom det gröna ramverket, så kan de välja att 

söka ett grönt lån istället för ett vanligt lån. Med det gröna lånet får de ett litet prisavdrag samt 

publicitet, dock så krävs det mer omfattande dokumentation som visar att projektet hamnar 

inom ramverket för ett grönt lån. Låntagare måste även rapportera efter ett färdigt projekt för 

att visa att de har uppfyllt kraven för gröna projekt. Rapporteringen utgör skillnaden mot ett 

vanligt lån där Kommuninvest enbart kontrollerar om de har låneutrymme och att ekonomin 

ser bra ut. Bara för att projektet faller inom ramarna för grönt lån måste inte låneprodukten vara 

                                                
6 Från intervju med Erik Törnblom, analytiker på Kommuninvest. Utförd 24 november 2017. 
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grön. Prisavdraget samt publicering ska vara faktorer som får låntagare att välja gröna lån trots 

den återrapportering som krävs. 

  

Vid investering i en grön obligation är avkastningen generellt lite lägre än vad avkastningen är 

för en vanlig obligation. Efterfrågan är större än utbudet av att låna grönt vilket gör att 

Kommuninvest kan hålla obligationen en till tre baspunkter lägre. För att varje krona från de 

emitterade gröna obligationerna ska gå till gröna lån så emitterar Kommuninvest endast ca 75 

procent av den totala gröna utlåningen. Om de till exempel har tio miljarder kronor emitterade 

obligationer och de emitterar i fem miljarders intervall, så samlar de in gröna projekt till ett 

värde av ca nio miljarder innan de väljer att emittera ytterligare fem miljarder. Det vill säga, 

för att garantera investerarnas kapital till gröna projekt ser Kommuninvest alltid till att ha en 

högre stock med investeringsprojekt än vad de har upplåning. Därför kan finansieringen till 

den gröna investeringen komma att utgöras av vanlig utlåning, dock emitteras gröna 

obligationen i efterhand vilket innebär att i slutändan är gröna lån finansierade av gröna 

obligationer. Investeraren skall vara säker på att kapitalet går till gröna projekt, därav 

marginalen för att utlåningen alltid ska vara större än upplåningen till gröna projekt. Som 

investerare kan man inte veta vilket specifikt projekt som det egna kapitalet används till. Vid 

köp av Kommuninvests gröna obligation så kan investeraren informera sig om vilka projekt 

som godkänts och hon/han vet då att pengarna kommer att användas till att finansiera 

något/några av dessa. 

2.4 Kommunerna 
Inom Sveriges 290 kommuner är politikerna förtroendevalda av medborgarna till 

kommunfullmäktige i varje kommun. I enlighet med kommunallagen är kommunfullmäktige 

det högst beslutande organet som också är beslutsfattare gällande upplåning inom kommunen. 

 

En viktig del inom kommunstyret är den politiska processen och dess betydelse som Clarke 

och Stewart belyser i boken, Verksamhetsledning i kommuner, från 1993. Politikernas roll i ett 

föränderligt samhälle inriktas på de problem och behov som existerar samt hur dessa ska 

förebyggas och tillfredsställas snarare än den kommunala organisationen (Clarke och Stewart 

1993). Ett verktyg för kommunerna att använda till att uppnå SKL:s inriktningsdokument och 

uppfylla miljömålen är att välja att låna grönt via Kommuninvest.   
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Kommuninvest (2016b) presenterar att kommuner och landsting står för 70 procent av den 

offentliga sektorns utgifter i Sverige. Drygt 90 procent av Sveriges totala skatteintäkter går till 

kommuner och landsting. Ett starkt incitament för investerarna att placera sina pengar hos 

Kommuninvest är att kommunens kreditvärdighet är hög. Den kommunala beskattningsrätten, 

som är grundlagsfäst, samt balanskravet att intäkter måste överstiga kostnader omöjliggör att 

kommuner försätts i konkurs (2017c). 

 

Låneprocessen vid ett grönt lån beviljas endast då det finns ett grönt investeringsprojekt, 

exempelvis en skolbyggnation som är minst 25 procent mer energieffektiv än vad lagen kräver. 

Energieffektivitet är ett av kraven i ramverket för att ta ett grönt lån. När ett grönt lån utbetalas 

har projektet bedömts vara ett godkänt grönt projekt. Kommunerna kan ej enbart låna till drift.7 

 

Kommuninvest (2017) redogör i sin låneskuldsrapport för det växande investeringsbehovet i 

Sveriges kommuner. Detta behov förväntas leda till ökade låneskulder de kommande åren då 

investeringsnivån ökar i högre takt än skatteintäkterna (se investerings- och skuldnivå i Figur 

1).   

 

Figur 1. Kommunernas investeringar och skulder över år. 

 
Not: Figur 1 redovisar genomsnittliga investeringar och skulder, angivet i miljontals kronor.  

                                                
7 Från intervju med Erik Törnblom, analytiker på Kommuninvest. Utförd 24 november 2017.  
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3. Teoretisk bakgrund 

Vid finansiering av gröna lån emitterar Kommuninvest gröna obligationer. Därför studerar vi 

en modell av Levitt och List (2007) som utvecklats av Døsekland och Pedersen (2016) för att 

förklara investerarnas incitament till att köpa gröna obligationer. Teorin kopplar vi även till 

Miljöpartiets normuppfyllelse och egennytta som kan påverka vänsterblockets val att  ta ett 

grönt lån. 

3.1 Modellen 
Levitt och List (2007) modellerar en nyttofunktion som tar hänsyn till monetär och moralisk 

avkastning vid en finansiell placering. Nyttofunktionen har senare utvecklats i Døsekland och 

Pedersen (2016) för att modellera en investerares placering i gröna obligationer. 

Nyttofunktionen ger en grund till vår studie för att förklara investerares beteenden vid 

uppkomsten av moraliska kostnader vid finansiella beslut. Nyttofunktionen formuleras som 

 

          !" #, %, &, ' = )" #, % + +" #, %, &, '     (1) 

 

Handlingen, a, påverkar individen, i:s nytta på två sätt. Dels påverkar den individens 

förmögenhet, W, dels individens moraliska avkastning, M. Ju högre det monetära värdet, v, 

desto större är beslutets påverkan på W. Moraliska kostnader kan variera beroende på 

exempelvis grupper i samhället eller religion. Den grupptillhörighet som individen har kan 

påverka hur denne tar beslut baserat på vad individen anser är oetiskt eller omoraliskt. Besluten 

kan skada dennes identitet och påtvinga kostnader för beslutstagaren. I modellen tar de hänsyn 

till tre aspekter i den moraliska variabeln: de monetära externaliteterna som uppstår vid en 

handling på andras bekostnad (v) och de sociala normerna och lagar (n) som styr beteenden till 

exempel en illegal handling kan addera en extra kostnad för ett samhälle. Ju större den sociala 

normen, n, är mot valet att öka individens monetära avkastning, desto mer ökar avvikelsen ifrån 

det valet. Det vill säga individen kommer efterfölja normen snarare än egennyttan, den egna 

förmögenheten, om den moraliska kostnaden är hög. Den tredje aspekten berör naturen av 

individens handlingar (s) det vill säga i vilket sammanhang individen ställs inför valet (till 

exempel i media, framför barn eller liknande). Förändringar i dessa påverkar de moraliska 

avkastningen, M. Levitt och List (2007) beskriver att nyttofunktionen har relevans för en 

mängd olika beteenden. Modellen förklarar till exempel individens val att ge dricks vid ett 

restaurangbesök trots att individen aldrig planerar att återvända till restaurangen. Dricksen 
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resulterar i en högre finansiellkostnad för besöket men kompenseras med en icke-ekonomisk 

vinning i form av normuppfyllelse.  

 

Døskeland och Pedersen (2016) använder modellen för att testa investerares incitament och 

beteenden vid socialt ansvarstagande investeringar. De testar modellens nyttofunktion 

tillsammans med Skandiabanken genom ett experiment där Skandiabankens fonder delas in i 

tre kategorier baserad på grad av etiska och moraliska aspekter. Handlingen a ersattes av 

antingen g, vid köpet av en grön obligation, eller r, vid köpet av en så kallad röd obligation, 

det vill säga ej ansvarstagande fond. Ju starkare den sociala normen är vid köpet av en grön 

obligation, g,  desto mer kommer den moraliska avkastningen att öka. Denna teori stödjer vårt 

antagande om incitament för att Miljöpartiet agerar utefter de sociala normer uttalade av deras 

väljare. Genom att Miljöpartiet uppfyller dessa normer så ökar de sitt väljarstöd, som även är 

deras egennytta.   
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4. Tidigare studier 
Detta kapitel beskriver tidigare forskning kring ämnet som syftar till att ge en överblick och 

bredda underlaget inför tolkningen av vårt resultat. Som tidigare nämnts, är denna 

frågeställning relativt ny och därför är utbudet av tidigare forskningsstudier gällande gröna lån 

begränsat.  

 

Det finns flera studier som undersöker individers preferenser. En modell som är applicerbar till 

vår studie introducerades av Levitt och List (2007). Deras modell utgår från en 

nyttomaximerande individ som ställs inför en finansiell och moralisk avvägning vid sitt val av 

finansiell placering (se ekvation 1). Om individens mål är rent finansiell är ett 

vinstmaximerande beteende förväntat. Dock handlar individen annorlunda då moral uppstår 

som en kostnad. Levitt och List (2007) diskuterar ekonomiska experiment som kan ge 

rättvisande resultat gällande en individs preferenser. Sådant experimentet kan utföras i 

laboratorium och vara i form av fem olika spel innehållande pengar för att mäta individernas 

preferenser. Det empiriska beviset analyseras med avseende på fem faktorer som riskerar att 

påverka beslutsfattandet vid labbexperiment: 1) de etiska och moraliska avvägningarna; 2) typ 

och omfattning vid granskningen av andras handlingar; 3) beslutets kontext; 4) urvalet av 

individerna som medverkar; och 5) spelets insats. Norrmännen Døskeland och Pedersen (2016) 

vidareutvecklade nyttofunktionen i en fältstudie: Investing with brain or heart? där de belyser 

socialt ansvarstagande inom finansmarknaden så kallat Social responsibility investment (SRI). 

Genom att de gör en fältstudie försvinner labbexperimentens begränsningar, de fem 

riskfaktorerna. De genomförde experimentet bland 140 000 individuella investerare 

tillsammans med Skandiabanken. Experimentet utfördes genom att slumpmässigt dela in 

investerarna i två experimentella grupper där ett nyhetsbrev som marknadsför socialt 

ansvarstagande fonder skickats ut via mail. Nyhetsbrevet var framställd i två versioner, det ena 

med ett finansiellt fördelaktigt ramverk och det andra med ett mer moraliskt riktat ramverk. 

Dessa grupper delades sedan in som: vinstmaximerande investerare, som fick information med 

det finansiellt fördelaktiga ramverket och de investerare som givits information inom ramen av 

etik och moral. De undersökte detta med hänsyn till informationssökande, det vill säga klick 

för mer information i nyhetsbrevet samt investerarnas beteende, om de gjorde investeringen 

eller inte. Døskeland och Pedersen gjorde upptäckten att de investerare som givits den 

vinstmaximerande informationen var den grupp som visade störst intresse för fonderna både 

givet informationssökande och genomförda ansvarstagande investeringar. Likt Levitt och List 
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(2007) påverkade nyhetsbreven investerarna i deras uppfattning av avkastning, v, i individens 

förmögenhet, W (se ekvation 1). Døskeland och Pedersens (2016) upptäckt visar ett beteenden 

hos investerare på den finansiella marknaden där egennyttan, vinstmaximeringen, värderas 

högst. I Miljöpartiets fall kan Døskeland och Pedersens (2016) resultat överensstämma med 

Miljöpartiets agerande för att maximera sin egennytta som är att få fler väljare. Det vill säga, 

de förväntas att agera efter den sociala normen även av ren egennytta. Døskeland och Pedersen 

(2016) belyser även sammanhangets påverkan av valet, s. Miljöpartiet granskas av sina väljare 

vilket har inverkan på partiets val att agera ansvarstagande, något som investerare på den 

finansiella marknaden inte behöver ta hänsyn till i samma utsträckning.  

 

Levitt och List (2007) diskuterar utförandet av ett ekonomiskt experiment där en individs 

preferenser kan testas då etik och moral framhålls som kostnader vid ett beslutsfattande. De 

presenterar även en nyttofunktion som är användbar i ett sådant preferens-undersökande 

ekonomiskt experiment. Døskeland och Pedersen (2016) utvecklar nyttofunktionen och 

använder den i deras test som undersöker individuella investerares agerande vid ansvarstagande 

investeringar genom ett experiment. Vi studerar, genom empirisk analys, vad som påverkar 

kommuners agerande vid grön upplåning och testar hypotesen att kommunerna med 

vänsterstyre har större benägenhet att ta ett grönt lån samt påverkar storleken på det tagna lånet 

med probit regressioner och en OLS-regression.  
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5. Data 

I detta kapitel presenteras det datamaterial som analysen baseras på. Allt material är insamlat 

för året 2016 och är sorterat efter kommun. Kommuninvest har försett oss med datamaterial 

för att göra denna studie genomförbar. Materialet innehåller våra beroende variabler, vilka som 

tagit gröna lån och storleken på dessa samt de ekonomiska förklarande variablerna, 

kommunernas skulder och kommunernas investeringar. En avgränsning i studien är att vi 

endast undersöker de gröna lån som tagits via Kommuninvest. Vi kan inte utesluta att 

kommuner lånat grönt via andra organisationer. Från Statistiska Centralbyrån har vi samlat in 

datamaterial om skattesatser, kommunernas intäkter och kommunernas kostnader (se tabell 1). 

För att undersöka den politiska aspekten i studien har vi delat upp de politiska partierna i höger- 

och vänsterblock efter antal mandatplatser i kommunfullmäktige. Vänsterblocket definieras 

som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Högerblocket definierar vi som 

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna. Sverigedemokraterna 

utelämnar vi från block-variablerna. Denna information är hämtat från Valmyndighetens 

hemsida. Vi använder vänster-variabeln som en binär variabel som vi definierat: 1, om flest 

vänstermandat i kommunfullmäktige och 0, om flest högermandat.  

 

En central del i vår analys är frågan om kommunala preferenser styr valet av hållbar upplåning. 

Valet av variabler grundar sig på att vi anser att den ekonomiska och politiska aktiviteten i 

kommunerna är relevant för att undersöka om det finns ett samband mellan kommunernas styre 

och valet att ta ett grönt lån. 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik. Antal observationer = 290. 

Not a: Gröna lån per invånare, angivet i miljontals kronor 
Not b: Investeringar per invånare, angivet i miljontals kronor. 

Not c: Låneskuld per invånare, angivet i miljontals kronor 
Not d: Kostnader per invånare, angivet i miljontals kronor 

 

Variabel Medelvärde Standard- 
avvikelse 

Min Max 

Beroende variabel         
Gröna låna 0,000993 0,0029107 0 0,0190639 
Tagit grönt lån 0,1586207 0,3659535 0 1 
Oberoende variabel         
Skattesats 32,85479 1,165772 29,19 35,11 
Kommunala investeringarb 0,0093183 0,0044406 0,0008792 0,0285217 
Kommunala skulderc 0,0476715 0,0202156 0,0026776 0,1061502 
Kommunala kostnaderd -64,17304 9,543736 -109,0359 -36,80816 
Vänster 0,6689655 0,4713989 0 1 
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För att studera vad som påverkar valet att ta ett grönt lån samt storleken på dessa undersöker 

vi utifrån två aspekter, ekonomisk aktivitet och vänstermajoritet inom kommunerna. De utgör 

två regressioner, en multiple-probit-regression och en OLS-regression. För att studera probit 

regressionen närmare, har vi valt att göra en single-probit-regression och en multiple-probit-

regression för att se sannolikheten per oberoende variabel. Vi gör även en multiple-probit-

regression för att inkludera alla oberoende variabler (se appendix).  

 

Av de 46 kommuner som tagit gröna lån under år 2016, via Kommuninvest, så visar 

datamaterialet att endast tio lån, 22 procent, har tagits av kommuner som har ett majoritetsstyre 

av högerblocket. Vilket innebär att 78 procent av de som tagit gröna lån är majoritet 

vänsterstyrda kommuner. Av alla 290 kommuner, år 2016, har 33 procent ett majoritetsstyre 

av högerblocket och resterande, 67 procent, har majoritetsstyre av vänsterblocket.8  

 

I appendix presenterar vi fler oberoende variabler som vi använt i probit regressionen där 

samtliga variabler har räknats med. I tabell 1a återfinns befolkning, befolkningsökning, gröna 

obligationer, förändringen av kommunala investeringar och skulder, kommunala finansiella 

intäkter och samtliga politiska partier uttryckt i antal mandatplatser i kommunfullmäktige.    

 

I appendix (se tabell 5) visas en korrelationsmatris för samtliga oberoende variabler. För att 

undvika multikollinearitet har vi med följande variabler dividerat värdet med 

befolkningsantalet i respektive kommun: befolkningsökning, kommunernas kostnader, 

kommunernas intäkter, kommunernas finansiella intäkter, kommunernas investeringar, 

kommunernas skulder, förändringen i kommunernas investeringar och förändringar i 

kommunernas skulder (se tabell 4).  

  

                                                
8 Från datamaterialet utgivet av Kommuninvest 
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6. Empirisk modell  

I det här kapitlet redovisas de regressioner vi använder för att undersöka vad som påverkar 

sannolikheten att ta gröna lån samt storleken på dessa. Vi börjar med att förklara den probit 

regression vi använt för att undersöka variablerna med avseende på om kommunerna tagit 

gröna lån. Därefter presenterar vi en linjär multipel regression, OLS, som vi använder för att 

studera sambandet mellan vänsterstyrda kommuner och storleken på de gröna lån som tagits.  

 
Vår beroende variabel, tagit grönt lån, som vi vill testa är dikotomisk (också kallat binär), det 

vill säga kan anta värdena 0 och 1 (Stock & Watson 2011) 

 

," = 1, .#/0.	/2ö&.	4å&	

," = 0, #&&#2'	

 

Vi gör antagandet att den förväntade feltermen u är noll vid en linjär regression det vill säga 

oberoende av värdet på de förklarande variablerna E(8|:;, … , :=) = 0 (MLR.4). Modellen ser 

ut som följande 

 

   ? , @ = 	AB + A;C; + ADCD + ⋯+ A=C=     (2) 

 

där X står för alla de förklarande variablerna. För att estimera en probitmodell måste vi utveckla 

modellen där vi antar att Y är en binär variabel det vill säga P(Y=1)=E(Y|X), att sannolikheten 

att Y=1 är det samma som det förväntade värdet (E) på Y. Därav får vi denna multipla-regresser-

probitmodell 

  

               F , = 1 C = G(AB + A;C; + ADCD + ⋯+ A=C=)    (3) 

 

där G	 är den normala kumulativa distributionsfunktionen som är ett krav för att använda 

probitmodellen och A=	är parametrar som ska skattas (Stock & Watson 2011). I vårt fall 

kommer regressionen som vi använder till att undersöka de ekonomiska aktiviteterna i 

kommunerna med sannolikheten att ," = 1 för respektive kommun bero på variablerna: 

Skattesatser (T), Kommunala investeringar (I), Kommunala skulder (S), Kommunala kostnader 

(K) och det politiska vänsterblocket (V)    
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F , = 1 H, I, J, K, L = G(AB + A; JM#..N'#.'N2 + AD KOPP8&#4#	0&%N'.N20&/#2 +

																	AQ KOPP8&#4#	'M84RN2 + AS KOPP8&#4#	MO'.&#RN2 + AT(Lä&'.N2))  (4) 

                               

I denna modell kan ej koefficienterna tolkas som i en vanlig linjär regression utan kräver 

beräkning. Koefficientens tecken anger vilken effekt variabeln har på sannolikheten att ," = 1. 

Antag att exempelvis A0 = −2, A1 = 1, Skatt (T) =0,3, A2 = 3 och Skuld (S) = 0,8. Då beräknas 

ekvation (4) med sannolikheten att kommun i tar ett grönt lån enligt 

 

         G AB + A;H + ADJ = G −2 + 1 ∗ 3 + 3 ∗ 0,8 = G = (0,7)   (5) 

 

Enligt den kumulativa normalfördelningstabellen 

ϕ = (0,7) = P(Z ≤ 0,7) = 76%                                             (6) 

 

Det betyder att sannolikheten för att ta ett grönt lån är 76 procent givet skatt och skuld.  

Estimaten är normalfördelade och konsistent i stora stickprov, likt vårt, och konfidensintervall 

samt z-statistika går att estimera likt t-statistiska vid en OLS regression (Stock & Watson 

2011). Koefficienterna i probitmodellen skattas enligt “maximum likelihood”-metoden 

(maximum likelihood estimation, MLE) som, i en mängd olika tillämpningar, producerar 

effektiva estimatorer.  I vår bearbetning av data har vi använt oss av programmet Stata som ger 

oss både likelihood-estimatet och Pseudo a2. Det sistnämnda är förklaringsgraden som är 

anpassad för modeller med binära beroendevariabler och mäter med likelihood-funktionen.  

 

För att undersöka sambandet mellan kommunerna och storleken på gröna lån använder vi oss 

av en multipel regression som estimerats med ordinary least squares (OLS). Nedan presenteras 

OLS-regressionen för den kommunala ekonomiska aktiviteten med majoritet vänsterstyre inom 

kommunerna 

 

, b2ö&.	4å& = AB + A; JM#..N'#.' + AD KOPP8&#4#	0&%N'.N20&/#2 +

AQ KOPP8&#4#	'M84RN2 + AS KOPP8&#4#	MO'.&#RN2 + AT(Lä&'.N2) + 8"            (7) 
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7. Resultat  

Nedan finns resultatet vi får av att skatta ekvationerna (4) och (7). I tabell 2 redovisas resultatet 

för om kommunerna har tagit grönt lån med 290 observationer och tabell 3 för storleken på 

grönt lån med 46 observationer, båda med de ekonomiska aktiviteterna och vänsterstyre som 

oberoende variabler. Vi genomför både single-probit-regression och multiple-probit-regression 

för att få ett mer rättvist resultat för varje variabel. Sannolikheten skattas enligt uträkning av 

marginaleffekt på våra probit regressioner.  

 

Tabell 2. Resultat för Tagit grönt lån genom skattning av ekvation (4). 

*p<0.10; ** p<0.05; *** p<0.01 

 

I tabell 2, en multiple-probit-regression skattas genom ekvation (4), är tre av fem koefficienter 

signifikanta, vid allt annat lika. Koefficienterna för de kommunala investeringarna, politiska 

variabeln vänster och kommunala skulder är signifikanta på 10-, 5- respektive 1 procents nivå. 

Givet de fem variablerna i tabell 2 är sannolikheten, för att den beroende variabeln tagit grönt 

lån är lika med ett, 12,3 procent. Alla koefficienterna är inte signifikanta och ska därför 

betraktas med försiktighet. Vidare i tabell 2a (se appendix) har vi separerat dessa fem variabler 

och genomför tre single-probit-regression och en multiple-probit-regression. I regression 1 

visar sannolikheten, givet den politiska variabeln, vänster, 15,62 procent. Av de fyra 

regressionerna så blir koefficienterna i regression 2 och 3 ej signifikanta, vid allt annat lika. 

Regression 4 visar att sannolikheten är 13,57 procent givet kommunens investeringar och 

skulder. Vi får genomgående i regressionerna i tabell 2a låga värden på pseudo-R2. 

 

I appendix (se tabell 2b) redovisar vi resultat för samtliga variabler beräknade med en probit 

regression för kommunerna som tagit grönt lån. Den koefficient som visar signifikans på 1 

procents nivå är den kommunala skulden som också är positiv, det vill säga att variabeln har 

 Tagit grönt lån 
Probit regression 

Skattesats -0.096 
(0.88) 

Kommunala investeringar 40.767 
(1.73)* 

Kommunala skulder 16.948 
(3.14)*** 

Kommunala kostnader 0.021 
(1.50) 

Vänster 0.449 
(1.99)** 

_cons 1.852 
(0.59) 

N 290 



17 
 

en positiv effekt på sannolikheten att kommunerna tar ett grönt lån, vid allt annat lika. På fem 

procents nivå visar den politiska koefficienten, Moderaterna, signifikans och är positiv. 

Sannolikheten för probit regressionen är 12,92 procent, dock är det endast två koefficienter av 

20 som visar signifikans, på grund av det kan vi inte förkasta nollhypotesen.  

 

Tabell 3. Resultat för storleken på grönt lån genom skattning av ekvation (7).  

*p<0.10; ** p<0.05; *** p<0.01 

 

Resultat vi får genom skattning av ekvation (7) det vill säga, OLS-regression med storleken på 

grönt lån som beroende variabel och våra ekonomiska variabler som oberoende ger oss inga 

signifikanta koefficienter (se tabell 3).  

  

 Grönt lån 
OLS-regression 

Skattesats 0.001 
(1.33) 

Kommunala investeringar 0.021 
(0.13) 

Kommunala skulder -0.015 
(0.42) 

Kommunala kostnader 0.000 
(0.91) 

Vänster 0.001 
(0.29) 

_cons -0.029 
(1.05) 

R2 0.05 

N 46 
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8. Diskussion 

I resultatet för probitmodellen (tabell 2) är den politiska blockvariabelns koefficient, vänster, 

signifikant och har en positiv effekt på sannolikheten att ta ett grönt lån. Då vi gör en single-

probit-regression med vänster-variabeln är sannolikheten att ta ett grönt lån 15,62 procent (se 

tabell 2a). Vi hade förväntat oss ett starkare samband mellan vänsterblocket som innefattar 

Miljöpartiet, ett parti drivande i miljöfrågor, och intresset för att ta ett grönt lån för att uppfylla 

sin egennytta. 15,62 procent är en låg sannolikhet vilket kan bero på att gröna lån är en ny 

produkt så det finns begränsat med observationer. År 2016 lånade 46 av 290 kommuner grönt, 

med ett sådant litet urval kan vi inte anta detta som något generellt för alla kommuner i Sverige. 

67 procent av 290 kommuner har vänstermajoritetsstyrning vilket kan ställas mot de 46 

kommuner som tagit ett grönt lån där 78 procent av dessa har vänstermajoritet. Det visar ett 

svagt samband. 

 

En svaghet med datamaterialet är definitionen av blockvariabeln, vänster, som används i 

studien (se tabell 4). Vi har begränsat det politiska styret i kommunerna till endast två 

sammansättningar när det i verkligheten finns flera olika variationer på politiska 

sammanslagningar. Exempelvis går det inte att utesluta att det finns koalitioner i kommunerna 

mellan höger- och vänsterpartier. Ett förslag på vidare studier är att utveckla den politiska 

variabeln för att få en mer noggrann förklaring till underliggande politiska preferenser och 

uppfyllande av sociala normer vid beslutsfattande i kommunerna. Ytterligare en svaghet är det 

låga antalet gröna lån som tagits vilket ger få observationer att studera.  

 

Att den kommunala skuldökningen (se tabell 2) har en positiv påverkan på sannolikheten att ta 

ett grönt lån var förväntat. En hög skuldsättningsgrad ökar sannolikheten för att kommunen har 

behov att ta ett lån vid en investering. Ett externt finansieringsbehov är en förutsättning för att 

ett grönt lån ska tas. När kommunerna tar ett grönt lån ökar den totala låneskulden vilket kan 

förklaras av det ökade investeringsbehovet runt om i Sveriges kommuner (Kommuninvests 

Låneskuldsrapport 2017).  

 

Låneskuldsrapporten från Kommuninvest (2017) redovisar att kommuners investeringsbehov 

ökar. Det speglas i resultatet där koefficienten för kommunala investeringar vid grönt 

låntagande är signifikant och positiv (se tabell 2). Ett grönt lån är ett trovärdigt instrument för 

kommunerna att använda för att visa att de binder sig till åtagandet om en hållbar utveckling, i 
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enlighet med SKL:s inriktningsdokument (2017). För att kommunerna ska uppnå de svenska 

miljömålen som beskrivs i inriktningsdokumentet (2017) är investeringar en nödvändig 

komponent.  

 

Resultatet visar att vi inte kan förklara storleken på grönt lån givet de ekonomiska aktiviteterna 

och politiska variabeln, vänster, då koefficienterna inte visar signifikans (se tabell 3). Då 

estimeringen av storleken på grönt lån inte visar något samband kan en förklarande faktor vara 

det låga antalet observationer, 46 kommuner, samt vår blockuppdelning. 

 

Det finns en trend i tidigare forskning att mäta individens preferenser i ekonomiska experiment. 

Vår studie bidrar genom att studera kommunernas preferenser vid grön upplåning. Døskeland 

och Pedersen (2016) studerar investerares preferenser vid ansvarstagande investeringar och de 

kunde se ett samband mellan de vinstmaximerande egennytta och beslutsfattandet vid 

investeringen. Ett liknande samband går att se i vårt resultat om att vänsterblocket, innehållande 

Miljöpartiet, där sannolikheten ökar för att ta ett grönt lån. Vi kan dock inte avgöra om 

vänsterblockets partier har vinstmaximerande eller uppfyllandet av sociala normer som 

avgörande preferenser.  
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9. Slutsats 

Vår regressionsanalys pekar på att det finns visst stöd för att en vänstermajoritet i kommunen 

ökar sannolikheten för att kommunen skall ta ett grönt lån. Den estimerade 

sannolikhetsnivån är emellertid mycket låg, vilket gör att resultatet skall tolkas med 

försiktighet. Den empiriska analysen ger dock inget stöd för att en vänstermajoritet skulle 

påverka själva storleken på det gröna lånet som kommunen tar. De oberoende variablerna, vid 

den ekonomiska analysen av enstaka probit regressioner, visar blandade resultat och inga 

starkare samband vad gäller sannolikheten att ta ett grönt lån. 

 

Vi spekulerar att grön utlåning, på längre sikt, kan alstra fler hållbara investeringar och få fler 

kommuner att investera i miljövänliga projekt. Det vill säga, att andelen kommuner som lånar 

grönt kommer att öka i takt med att kommunerna vill visa sin trovärdighet i att uppfylla de 

svenska miljömålen. Exempelvis om en kommun ska bygga en förskola så väljer de att 

energieffektivisera så de kvalificerar sig att ta ett grönt lån. Även att det politiska 

vänstergenomslag vi sett nu kommer att suddas ut och att miljötrenden kommer influera 

kommunerna oavsett politisk färg. Detta på grund av att de svenska miljömålen också skapar 

en social norm. Vi gör antagandet att den majoritet vänsterstyrning vi har sett bland antalet 

tagna gröna lån kan bero på den majoritet vänsterpartier i kommunfullmäktige, 194 av 290 

kommuner.9 Vår studie visar att cirka en femtedel av de gröna lån som togs år 2016 hade en 

majoritet av högerpartier, och denna andel antar vi kommer att öka. Vi är medvetna om att 

produkten är ny och därför inte lika känd vilket kan vara en orsak till att gröna lån ännu inte 

fått slagkraft. Dock mellan åren 2015 och 2016 så ökar andelen kommuner som tar ett eller 

flera gröna lån med närmare 400 procent.10 Det ligger till grund för vårt antagande att produkten 

växer på marknaden.  

 

Kommunerna i Sverige har ett miljöansvar oavsett om de väljer att låna grönt eller ej. Det kan 

även ge en förklaring till att kommunerna inte förutsätts stödja gröntvättning. En spekulation 

är att storleken på det gröna lån som tas kan påvisa kommunens miljöengagemang. En stor 

volym talar för ett ärligt miljöengagemang medan en liten volym antyder på ytlig skyltning, i 

likhet med gröntvättning. Vi anser att kommunerna har mer att förlora av sin trovärdighet bland 

medborgarna än ekonomisk vinning av missvisande grön marknadsföring.  

                                                
9 Från datamaterialet utgivet av Kommuninvest 
10 Från datamaterialet utgivet av Kommuninvest 
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Om gröna lån bidrar till fler miljövänliga projekt idag är ännu oklart. Det är en aspekt som är 

svår att undersöka och det finns inga svar på detta. Vi gör antagandet att publiceringen och 

marknadsföring av grönt låntagande kommer att ge en positiv effekt på antalet framtida gröna 

projekt. En stor kommun har egna resurser och kan själv välja att gå ut på 

obligationsmarknaden för att få in finanserna till ett grönt projekt. Kommuninvest möjliggör 

för att även mindre kommuner kan låna grönt.  

 

Vi gör antagandet att de kommuner som redan har höga skulder har en större benägenhet att 

låna grönt. De kommunerna med hög skuld antar vi saknar interna finansieringsmedel vilket 

ökar externt finansieringsbehov. Därav finns en det en ökad sannolikhet för att ta ett grönt lån. 

Även förutsättningarna för kommunerna ser olika ut med olika investeringsbehov. Exempelvis 

kommuner med större städer har mer busstrafik och kan göra en investering till biogasdrivna 

stadsbussar medan andra kommuner kanske lånar till vindkraftverk.  

 

För att utveckla studien och förklara vad som påverkar kommunernas val av att låna grönt finns 

det en mängd andra oberoende variabler, än de ekonomiska och politiska variabler som vi har 

valt. Exempelvis kan en ökande trend av elbilsförare kräva fler laddningsstationer inom 

kommunen, en aspekt som inte framgår i våra oberoende variabler. Något att poängtera är 

aspekten att det finns flera finansieringsalternativ till att göra gröna investeringar. En kommun 

måste inte ha ett externt finansieringsbehov för att genomföra investeringar. Gröna lån är ett 

instrument för kommuner till att genomföra gröna projekt och visa på sitt åtagande för att nå 

de svenska miljömålen. Det finns flera påverkande faktorer inom kommunerna som kan vara 

svåra att mäta vid beslutet att ta ett grönt lån, till exempel personliga preferenser hos en 

tjänstemän på kommunen. Utvecklandet och tillägget av variabler kan påverka det slutgiltiga 

resultatet i framtida studier liknande denna.   

 

Då den här studien analyserar den nya företeelsen, gröna lån, går den att genomföra igen om 

några år. En längre tidsperiod innebär att gröna lån etablerat sig mer på marknaden vilket ger 

fler observationer. Som vi nämnde i diskussionen så kan den politiska majoritetsvariabeln ta 

hänsyn till fler möjliga koalitioner, då kommuner har olika politiska sammansättningar.  
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Appendix 
 
Tabell 1a. Deskriptiv statistik för övriga variabler. 

  
Tabell 2a. Resultat för probit regression, Beroende variabel: Tagit grönt lån, 290 

observationer. 
 Regression 1  Regression 2  Regression 3  Regression 4   
Variabler Vänster (V)  Kommunala 

kostnader (K) 
 Skattesats (T)  Kommunala 

investeringar 
(I) 

Kommuna-
la skulder 
(S) 

 

 Konst-
ant 

Resultat, 
V 

Konst-
ant 

Result-
at, K 

Konst-
ant 

Resultat, 
T 

Konstant Result-
at, I 

Result-
at S 

Intercept/ 
koefficient 

-1,25 0,364 0,244 0,0197 2,386 0,103 -2,282 47,392 15,524 

Z -7,30 1,80 0,38 1,81 0,95 -1,35 -7,59 2,41 3,01 
Signifikans Ja, på 

1% 
nivå 

Ja, på 
10% nivå 

nej Ja, på 
10%-
nivå 

nej nej Ja, på 1% 
nivå 

Ja, på 
5% 

nivå 

Ja, 1% 
nivå 

Pseudo-R2  0,0134  0.0142  0,0071   0,0994 
Beräknad 
sannolikhet 

 0,1562  0,1539  -   0,1357 

 
 
 
  

Variabel Medelvärde Standard- 
avvikelse 

Min Max 

Oberoende variabel         
Befolkningsmängd 34466,04 71178,9 2454 935619 
Befolkningsökning 0,0128715 0,0089778 -0,0152184 0,0471007 
Gröna obligationer 0,0001686 0,0011511 0 0,0125654 
Förändring kommunala 
investeringar 

0,0010939 0,0036848 -0,0138491 0,0235782 

Förändring kommunala 
skulder 

0,0012425 0,0052328 -0,0185781 0,0254389 

Kommunala intäkter 15,59636 7,710269 7,758968 117,1008 
Kommunala finansiella 
intäkter 

0,6862381 1,183227 0,0072308 16,45014 

Socialdemokraterna 15,04828 5,299776 3 38 
Moderaterna 8,395662 5,198947 0 28 
Centerpartiet 4,865517 3,026844 0 20 
Miljöpartiet 2,524138 2,032888 0 16 
Liberalerna 2,448276 2,109235 0 16 
Kristdemokraterna 1,775862 1,82299 0 16 
Sverigedemokraterna 4,565517 2,5864 0 14 
Vänsterpartiet 2,586207 1,899139 0 13 
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Tabell 2b. Resultat för probitregression, Beroende variabel: Tagit grönt lån.  

 
 

*p<0.10; ** p<0.05; *** p<0.01 

  

 Tagit grönt lån 
Probit regression 

Befolkningsmängd -0.000 
(1.11) 

Befolkningsökning 12.848 
(0.94) 

Skattesats -0.133 
(0.92) 

Gröna obligationer -37.043 
(0.47) 

Kommunala investeringar 37.014 
(1.15) 

Förändringen  kommunala investeringar 16.481 
(0.51) 

Kommunala skulder 14.915 
(2.42)*** 

Förändringen  kommunala skulder -21.455 
(0.99) 

Kommunala kostnader 0.007 
(0.36) 

Kommunala intäkter 0.003 
(0.21) 

Kommunala finansiella intäkter -0.015 
(0.17) 

Vänster 0.382 
(1.10) 

Socialdemokraterna 0.036 
(1.30) 

Moderaterna 0.070 
(1.96)** 

Centerpartiet 0.019 
(0.46) 

Miljöpartiet -0.058 
(0.64) 

Liberalerna -0.027 
(0.39) 

Kristdemokraterna 0.041 
(0.63) 

Sverigedemokraterna -0.024 
(0.52) 

Vänsterpartiet  0.105 
(1.50) 

_cons 0.947 
(0.21) 

N 290 
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Tabell 4. Definition av variabler  

 

Variabel Definition 
Beroende variabel  
Gröna lån Gröna lån per invånare i kommunen, angett i miljontals kronor 
Tagit grönt lån Dummyvariabel där 1=tagit grönt lån, 0=ej tagit grönt lån 
Oberoende variabel  
Befolkningsmängd Totala folkmängd per kommun. 
Befolkningsökning Procentuella folkökning efter kommun, +/- totalt per år. 
Skattesats Skattesatser efter kommun och år. 
Gröna obligationer Gröna obligationer per invånare, uttryckt i miljontalskronor. 
Kommunala investeringar Investeringar per invånare, angivet i miljontalskronor. 
Förändring kommunala 
investeringar 

Förändring i investeringar per invånare mellan år 2015 till 2016, angivet i 
miljontalskronor. 

Kommunala skulder Låneskuld per invånare, angivet i miljontalskronor. 
Förändring kommunala 
skulder 

Förändring i låneskuld per invånare mellan år 2015 till 2016, angivet i 
miljontalskronor.  

Kommunala kostnader Kommuners totala kostnader dividerat med antal invånare, uttryckt i 
miljontalskronor. 

Kommunala intäkter Kommuners verksamhets totala intäkter dividerat med antal invånare, uttryckt i 
miljontalskronor. 

Kommunala finansiella 
intäkter 

Kommuners totala finansiella intäkter dividerat med antal invånare, uttryckt i 
miljontalskronor. 

Vänster Majoritetsstyrning, högst andel vänsterpartier. (Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet och Miljöpartiet)  

Socialdemokraterna Antal mandat i kommunfullmäktige som utgörs av Socialdemokraterna, från 
valet år 2014.  

Moderaterna Antal mandat i kommunfullmäktige som utgörs av Moderaterna, från valet år 
2014.  

Centerpartiet Antal mandat i kommunfullmäktige som utgörs av Centerpartiet, från valet år 
2014.  

Miljöpartiet Antal mandat i kommunfullmäktige som utgörs av Miljöpartiet, från valet år 
2014.  

Liberalerna Antal mandat i kommunfullmäktige som utgörs av Liberalerna, från valet år 
2014. (Under valet med namnet Folkpartiet) 

Kristdemokraterna Antal mandat i kommunfullmäktige som utgörs av Kristdemokraterna, från 
valet år 2014.  

Sverigedemokraterna Antal mandat i kommunfullmäktige som utgörs av Sverigedemokraterna, från 
valet 2014.  

Vänsterpartiet Antalet mandat i kommunfullmäktige som utgörs av Vänsterpartiet, från valet 
år 2014.  
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Tabell 5. Korrelationsmatris för alla oberoende variabler.  
 B BÖ T GO I FI S FS K KI KFI SOC M C MI L KR SD V 

B 1.000                   

BÖ 0.0838 1.000                  

T -0.2549 -0.3264 1.000                 

GO 0.3674 0.1347 -0.1353 1.000                

I 0.2528 0.0895 -0.1105 0.1873 1.000               

FI -0.0224 -0.0004 0.0470 -0.0948 0.4345 1.000              

S 0.1108 0.0969 0.1210 0.2193 0.4882 0.0073 1.000             

FS -0.0141 -0.0228 -0.0322 -0.0280 0.3485 0.3123 0.1480 1.000            

K 0.2129 0.5121 -0.5849 0.1172 0.0611 -0.1568 -0.0463 -0.0452 1.000           

KI -0.0898 -0.2796 0.3046 -0.0301 0.0753 0.1114 -0.0150 -0.0373 -0.5836 1.000          

KFI 0.1315 0.0656 -0.1447 0.0785 0.1322 -0.0800 0.0989 -0.1027 0.0760 -0.0468 1.000         

SOC 0.3695 -0.0219 0.0809 0.2003 0.2497 -0.0396 0.3250 -0.0564 0.1022 -0.0895 0.1891 1.000        

M 0.5250 0.2446 -0.6249 0.2371 0.2702 -0.0464 0.1038 0.0031 0.5226 -0.3011 0.1581 0.2638 1.000       

C -0.1378 -0.0202 0.2314 -0.0686 -0.0263 -0.0104 0.0008 0.0242 -0.1613 0.1860 -0.1188 -0.0462 -0.2572 1.000      

MI 0.7054 0.1962 -0.4319 0.3152 0.3516 -0.0549 0.1992 -0.0341 0.4332 -0.2446 0.1784 0.3850 0.7310 -0.1938 1.000     

L 0.4284 0.0489 -0.4501 0.2003 0.2546 0.0018 0.0501 -0.0592 0.3008 -0.1532 0.1433 0.1996 0.5757 -0.2442 0.5624 1.000    

KR 0.1095 0.0826 -0.0810 0.1037 0.1369 -0.0375 0.0436 0.0533 0.1433 -0.0941 0.0236 0.0735 0.1379 -0.0105 0.1849 0.0793 1.000   

SD 0.2160 0.2495 -0.3208 0.0696 0.0867 -0.0714 0.1363 0.0046 0.3991 -0.3101 0.0825 0.3994 0.2957 -0.1335 0.2659 0.1798 0.0879 1.000  

V 0.4338 -0.1394 0.1816 0.1823 0.1475 -0.0533 0.1439 -0.1171 -0.1011 0.0722 0.2006 0.4293 0.1173 -0.1006 0.3548 0.1311 -0.0519 0.0394 1.000 

Not: Variabelförkortningar lyder: Befolkning (B), befolkningsökning (BÖ), Skattesatser (T), Gröna obligationer (OB), Kommunala investeringar (I), Förändring kommunala investeringar (FI), 
Kommunala skulder (S), Förändring kommunala skulder (FS), Kommunkostnader (K), Kommunintäkter (KI), Kommunala finansiella intäkter (KFI), Socialdemokraterna (SOC), Moderaterna 
(M), Centerpartiet (C), Miljöpartiet (MI), Liberalerna (L), Kristdemokraterna (KR), Sverigedemokraterna (SD) och Vänsterpartiet (V). 
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Bilaga 1 -  Länkar till data  
Statistiska centralbyrån 
Befolkning efter region, ålder, utbildningsnivå, kön och år 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__UF__UF0506/Utbildning/?rxid

=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299 [Hämtad 2017-10-19] 

Kostnader och intäkter för kommuner i tkr, löpande priser efter region, verksamhetsområde, 

tabellinnehåll och år 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__OE__OE0107__OE0107B/Kost

nDR/?rxid=f45f90b6-7345-4877-ba25-9b43e6c6e299 [Hämtad 2017-10-19] 

Skattesatser per kommun 2010-2016 

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__OE__OE0101/Kommunalskatte

r2000/?rxid=9dfe577d-a68c-40e3-b67a-7eacdf3e7120 [Hämtad 2017-10-19]  

 

Valmyndigheten 
Mandatfördelning per kommun 

http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/K/rike/valda.html [Hämtad 2017-11-28] 
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