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SAMMANFATTNING 
 

Den här studien analyserar olika strukturella faktorer som kan förklara variationen i 

nettokostnader för räddningstjänst mellan Sveriges kommuner. Studiens syfte är att studera 

om kommuner med höga strukturella räddningstjänstkostnader blir kompenserade för dessa 

via det kommunala kostnadsutjämningssystemet eller ej. Undersökningen bygger på 

regressions- och jämförelseanalys med data för samtliga svenska kommuner över åren 2005-

2011. De variabler som undersöks i studien är något av densitetsmåtten invånardistans eller 

invånare per kvadratkilometer i kombination med variablerna befolkningsmängd, tätortsgrad 

och en dummyvariabel som visar om kommunerna är medlemmar i ett kommunförbund för 

räddningstjänst. Resultatet visar att nettokostnaderna för en genomsnittlig nettomottagande 

kommun signifikant skiljer sig från motsvarande kostnad för en genomsnittlig kommun som 

inte erhåller bidrag. Således pekar resultat på att undermodellen kompenserar kommuner som 

i genomsnitt har höga nettokostnader för räddningstjänst.  

 

Nyckelord: räddningstjänst, nettokostnader för räddningstjänst, fiskal federalism, kommunal 

kostnadsutjämning 
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1. INLEDNING 
 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är samtliga kommuner i Sverige skyldiga 

att tillhandahålla räddningstjänst. Olika strukturella faktorer medför dock att kostnaden för 

tillhandahållandet varierar mellan kommuner. Invånarnas boningsort och geografisk struktur så 

som landareal är exempel på opåverkbara faktorer som skapar kostnadsvariation (Statskontoret, 

2009). Samtidigt som kostnadsskillnader är ett faktum har staten som ambition att alla 

kommuner skall erbjuda likartad service-, kvalitets- och ambitionsnivå på offentliga tjänster. 

För att kunna uppfylla ambitionen krävs likvärdig kostnadsstruktur i landet som skapas med 

hjälp av kommunal kostnadsutjämning. Kommuner med dåliga ekonomiska förhållanden 

erhåller bidrag och kommuner med bättre förutsättningar betalar bidragen. För att 

omfördelningen av kostnader skall bli effektiv krävs det att systemet inte ger utrymme till 

manipulativa beteenden hos kommunerna. Manipulativa beteenden kan medföra samhälls-

ekonomiska förluster, till exempel att kommuner ser bidragen som en given intäkt och därmed 

strategiskt väljer att inte minimera sina kostnader (Boadway, 2004) 

Det finns en pågående debatt kring huruvida omfördelning av kostnader är effektiv eller ej. 

Under de senaste åren har debatten blivit allt mer intensiv, vilket förklaras av att fler kommuner 

har fått ansträngd ekonomi. I takt med detta har effekten av en orättvis bidragsfördelning 

diskuterats allt mer då kommuner upplever att de inte får bidrag för kostnader som systemet är 

ämnat att utjämna (Svenska dagbladet, 2012). Syftet med den här uppsatsen är att undersöka 

om kommuner med höga strukturella räddningstjänstkostnader blir kompenserade för dessa via 

det kommunala kostnadsutjämningssystemet eller ej. För att möjliggöra att studera detta 

undersöks olika faktorer som kan förklara variationen av nettokostnader för räddningstjänst 

mellan svenska kommuner.  

Det finns inte många studier som analyserar vad som påverkar kostnaden för tillhandahållandet 

av räddningstjänst. En är dock Hanes (2002) som analyserar överspillningseffekter inom 

räddningstjänsten och visar att dessa externaliteter har en minskande effekt på kostnaderna. 

Studien visar även att kostnaden för att tillhandahålla räddningstjänst påverkas av 

befolkningsmängden och landarealen. En annan studie som studerar räddningstjänsten är 

Jaldells (2002) avhandling som mäter tillverkningsprocessen och prestandan för produktion av 

räddningstjänst. Studien visar, i motsats till Hanes, att befolkningsmängden har positiv effekt 
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på kostnaderna.   

Den modell som i kostnadsutjämningssystemet hanterar räddningstjänstkostnader är under-

modellen ”administration, lokala resor och räddningstjänst” som under 2005 till 2011 årligen 

tilldelade 49 kommuner bidrag för att korrigera för höga strukturella kostnader gällande 

räddningstjänst. 1 Så vitt jag vet så finns det inte många undersökningar som analyserar det 

kommunala kostnadsutjämningssystemet. I synnerhet saknas studier om undermodellen 

”administration, lokala resor och räddningstjänst”. Undermodellen har dock granskats av 

Jonsson (2009) samt kommenterats i slutbetänkandet av 2005 års uppföljning av 

utjämningssystemet (SOU 2007:061) och i betänkandet av utjämningssystemet 2008 (SOU 

2011:39). I dessa granskningar kritiseras undermodellen, där kritiken framförallt handlar om att 

undermodellens bidragsfördelning inte är rättvis. Kritiken grundar sig bland annat i att de 

beräkningsmått som används har låga förklaringsvärden. Kritik riktas även mot att vissa 

kostnader som skall utjämnas av undermodellen inte lätt kan identifieras i kommunernas 

räkenskapssammandrag och därmed blir svåra att mäta.  

Denna uppsats har två huvudsakliga bidrag till litteraturen. För det första ger studien en 

indikation på om undermodellen är utformad på ett sätt som leder till fiskal rättvisa. För det 

andra bidrar studien med information om vilka faktorer som påverkar kostnaderna för tillhanda-

hållande av räddningstjänst. Utifrån resultatet kan jag därför lämna konkreta förslag på vilka 

faktorer som påverkar nettokostnaden och som eventuellt bör utjämnas av undermodellen.  

Då strukturella kostnader för räddningstjänst utjämnas tillsammans med kostnader för 

administration och lokala resor är ambitionen att samla in material som redogör för dessa 

kostnader. Varken kostnader för administration eller lokala resor särredovisas dock i 

kommunernas räkenskaper vilket enbart ger möjligheten att studera faktiska kostnader för 

räddningstjänst. Data omfattar samtliga kommuner i Sverige och undersökningsperioden 

begränsas till 2005-2011 på grund av den revidering av utjämningssystemet som genomfördes 

2005. Ytterligare en begränsning är att det inte varit möjligt att hitta längre dataserier för 

samtliga variabler. Data är hämtat från Statistiska centralbyråns (SCB) statistikdatabas och 

Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) statistikdatabas.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Kommunerna erhöll bidrag från undermodellen ”administration, lokala resor och räddningstjänst”, vilket innebär 
att det inte enbart var strukturella kostnader för räddningstjänst som de kompenserades för. Notera även att 
undermodellen enbart fördelar bidrag. Information om vilka kommuner som tillhandahållit bidrag från 
undermodellen är hämtat från SCB:s statistikdatabas. 	  
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Data analyseras med hjälp av poolad regressionsanalys där jag undersöker olika mått för att 

förklara strukturella kostnader för räddningstjänst. Val av variabler är delvis hämtat från Hanes 

(2002) och Jaldells (2002) studier men också från intervjuer med Per-Ove Staberyd, 

räddningstjänstchef vid Nerikes brandkår (personlig kommunikation, 22 mars, 2013), Bengt 

Martinsson, förvaltnings- och räddningstjänstchef i Jönköping kommun (telefonsamtal, 27 

mars, 2013), Ulf Carlsson, budgetchef i Örebro kommun (personlig kommunikation, 26 mars, 

2013) och Per Lantz, ekonom i Jönköping kommun (telefonsamtal, 26 mars, 2013). Resultatet 

av studien visar att nettomottagande kommuner i genomsnitt har högre kostnader än kommuner 

som inte erhåller bidrag vilket stödjer bidragsfördelningen. Ett parat t-test visar att 

nettokostnaderna för en genomsnittlig nettomottagande kommun signifikant skiljer sig från 

motsvarande kostnad för en genomsnittlig kommun som inte erhåller bidrag. Resultatet pekar 

på att undermodellen kompenserar kommuner som i genomsnitt har höga nettokostnader för 

räddningstjänst.   

Uppsatsen disponeras på följande vis. I nästa kapitel presenteras en övergripande beskrivning 

av ansvarsfördelningen mellan stat och kommun. I kapitel 3 redogörs för ekonomisk teori som 

utgör utgångspunkten för studien. I kapitel 4 presenteras det svenska kostnadsutjämnings-

systemet och mer specifikt den undermodell som är relevant för uppsatsen. Kapitel 5 redovisar 

tidigare studier som analyserar räddningstjänst och kostnadsutjämning. En sammanfattning av 

de intervjuer som genomförts beskrivs i kapitel 6. Detta kapitel redogör även för det 

datamaterial som använts i den empiriska delen av studien. I kapitel 7 presenteras den 

empiriska modellen och ekonometriska överväganden. Uppsatsens resultat redovisas i kapitel 8 

följt av en diskussion i kapitel 9. Uppsatsen avslutas med en slutsats i kapitel 10.  
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2. ANSVARSFÖRDELNING MELLAN STAT OCH KOMMUN 
 

I Sverige har det under hela 1900-talet skett en ökad decentralisering. Detta har medfört att 

ansvaret för en stor del offentliga tjänster har omfördelats från stat till landsting och kommuner 

(Kommuninvest, 2011). Landstingens uppgift är att sköta bland annat kollektivtrafik samt 

hälso- och sjukvård2. Kommuner är enligt lag skyldiga att tillhandahålla:  

• räddningstjänst3 

• lokal planering  

• social service, inklusive äldreomsorg och socialbidrag  

• skola och barnomsorg  

• renhållning och sophantering  

• miljö- och hälsoskydd  

• vatten och avlopp  

• lag och ordning  

 

De har även valfriheten att erbjuda tjänster som exempelvis bostäder och fritidsaktiviteter. 

Vilka valfria tjänster en kommun väljer att tillhandahålla beror delvis på invånarnas preferenser 

men också på kommunens inkomster och utgifter (Boadway och Mörk, 2003 s. 55).  

Kommunalskatten står för cirka 70 procent av kommuners inkomster. Kommunerna erhåller 

även statliga bidrag, både generella och öronmärkta, samt tar betalt för vissa offentliga tjänster 

så som äldreomsorg och sophämtning. Kommunernas största utgifter är kostnader för 

tillhandahållandet av grundskola, förskola och skolbarnsomsorg. Landstingens största utgifter 

är kostnader för specialist- och primärvård. Dessa verksamheter finansieras främst av 

landstingsskatten men också av statliga bidrag (SKL, 2012a).  

Både landstingens och kommunernas inkomster och utgifter varierar kraftigt i landet. 

Invånarnas åldersstruktur och befolkningstäthet är exempel på faktorer som gör att de 

ekonomiska förutsättningarna varierar (Statskontoret 2012:21 s. 17). För att skapa likvärdiga 

ekonomiska förutsättningar hos kommuner och landsting inrättades i samband med 

decentraliseringen ett utjämningssystem. Systemet har sedan dess varit under ständig 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Sjukvården sköts delvis gemensamt med kommunerna.  
3	  Delar av räddningstjänsten sköts av staten. Se kapitel 2.1.	  
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revidering. Det system som gäller idag klarlades 2005 och omfattar samtliga kommuner och 

landsting. Systemet består av fem delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, det generella 

statsbidraget, införanderegler och regleringsbidrag (SKL och Finansdepartementet, 2008 s. 6). 

Syftet med inkomstutjämningen är att korrigera så att alla kommuner har likvärdig skattekraft 

och är i stor mån statligt finansierat. En kommun som har höga inkomster per invånare betalar 

pengar till staten som omfördelar dessa till kommuner med lägre inkomster (Svenska 

kommunförbundet, 2003 s. 10). Avsikten med kostnadsutjämningssystemet är att skapa fiskal 

rättvisa, det vill säga jämna ut kostnader som kommunerna själva inte kan påverka. Systemet 

skall enbart utjämna strukturella kostnadsskillnader för obligatoriska offentliga verksamheter i 

kommunerna. Kostnadsutjämningen är dessutom statligt neutral vilket innebär att inga pengar 

skjuts till från staten och skiljer sig i den bemärkelsen från inkomstutjämningen (Jonsson, 2009 

s. 14). Det generella statsbidraget är ett invånar- och åldersrelaterat statsbidrag. Bidraget anses 

vara en inkomstkälla för kommunerna, men också en ekonomisk reglering mellan kommunerna 

och staten (Svenska kommunförbundet, 2003 s. 16). Införandereglerna skapades i samband 

med revideringen 1996 och används för att begränsa effekten av själva omläggningen. 

Regleringsbidraget används delvis för att kontrollera den totala kostnaden för 

utjämningssystemet, men också för att statens bidrag inte ska påverka den fastslagna nivån i 

inkomstutjämningen. Bidraget korrigerar så att den årliga intäktsminskningen i en kommun inte 

ska överstiga 0,08 procent av kommunens egna skatteunderlag respektive 0,04 procent för 

landstingens (Statskontoret 2012:21 s. 15). Det finns också separat utjämning för kostnader 

som omfattas av lag (2008:342) för särskilt stöd och service till viss funktionshindrade (LSS). 

Nedan beskrivs mer noggrant ansvarsfördelningen mellan stat och kommun för den offentliga 

tjänsten räddningstjänst som är relevant för denna uppsats. 

 

2.1  ANSVARSFÖRDELNING RÄDDNINGSTJÄNST 

I lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) framgår att staten och kommunerna skall 

tillhandahålla räddningstjänst på ett tillfredställande sätt för att skydda människoliv, egendom 

och miljö mot olyckor och överhängande fara. Staten är ansvarig för räddningstjänst i 

fjällområden, vattenområden, luftområden (flygräddningstjänst) samt vid utsläpp av radioaktiva 

ämnen och i situationer som innebär att rädda försvunna personer. Kommunerna skall förutom 

att agera vid en nödsituation inom det kommunala området även arbeta förebyggande för att 
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förhindra uppkomst av olyckor samt agera råd- och informationsgivare till den enskilde 

individen (Staberyd, 2013). Varje kommun är också skyldig att inrätta ett handlingsprogram där 

bland annat verksamhetens mål, resurslokalisering och förväntade risker skall framgå. 

Kommunerna är dessutom skyldiga att samarbeta med varandra och med andra berörda för att 

utnyttja varandras resurser för att uppnå effektivitet. Kommunförbund kan vara ett sådant slags 

samarbete. När en kommun medverkar i kommunalförbund överlämnar de ansvaret till en 

juridisk person som sköter beslut om bland annat antalet behövda enheter och service- och 

kvalitetsval (SKL, 2012b). Samverkan kan förutom att ingå kommunalförbund också existera 

genom avtal eller gemensamma nämnder som beskrivs närmare i exempelvis Kommunala 

samverkansformer (2007). 
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3. TEORI 
 

Den offentliga sektorn har enligt Musgrave (1959) tre grundläggande funktioner: att omfördela 

inkomster, att stabilisera ekonomin och att korrigera för marknadsmisslyckanden. Syftet är att 

den offentliga sektorn skall skapa effektivitet och jämlikhet i samhället. Begreppet effektivitet 

förknippas med ekonomisk aktivitet på aggregerad nivå och jämlikhet kopplas samman med 

omfördelning av ekonomiska resursfördelar. För att uppnå en optimal fördelning och 

effektivitet i samhället används vanligtvis någon form av ansvarsfördelning på lägre nivåer 

(Tiebout, 1956; Musgrave, 1959; Oates, 1968).  

Ett federalt system bygger på olika beslutsnivåer och begreppet fiskal federalism är teorin kring 

hur dessa maktnivåer samspelar vad gäller utgifter och inkomster. Med andra ord försöker 

fiskal federalism att analysera vilka beslut och funktioner som bäst fattas på central respektive 

lokal nivå. Subsidiaritetsprincipen utgår från att offentliga beslut bör ligga på lägsta möjliga 

nivå (Oates, 1968). Bakgrunden till teorin är att staten skall vara stödjande och de lägre 

nivåerna ledande. De lägre nivåerna antas besitta större kunskap om de lokala preferenserna 

och behoven och kan därför på ett effektivare sätt maximera välfärden. Det krävs emellertid 

likvärdiga förutsättningar hos de lägre nivåerna för att välfärden skall kunna maximeras. En 

välvillig samhällsplanerare skulle med tillgång till perfekt information kunna maximera 

välfärden genom att i förväg planera för olika lokala utfall. Om detta var fallet skulle statlig 

finanspolitik vara onödig (Oates, 1999 s. 1121). På senare tid har det även argumenterats för att 

decentraliserad styrning kan leda till lägre kostnader än centraliserad styrning. Det mer 

effektiva informationsövertaget i de lägre nivåerna ökar möjligheten att hålla nere kostnader för 

bland annat administration (Pierre och Peters, 2000).  

Ett av decentraliseringens grundläggande problem handlar om att de lägre nivåerna har olika 

förutsättningar för att kunna tillhandahålla likvärdiga varor och tjänster. Bland annat 

argumenteras det för att de lägre nivåerna inte har den kunskap och de verktyg som behövs för 

att skapa paretoeffektiva utfall. Ytterligare ett problem är dilemmat med asymmetri i 

informationsutbytet mellan staten och de lägre nivåerna. Asymmetrisk information uppkommer 

när den ena parten har tillgång till information som den andra parten inte har, vilket exempelvis 

innebär att kommuner har mer information om lokala preferenser och förutsättningar än vad 

staten har. Detta kan medföra att de beslut som tas av enskilda kommuner inte är effektiva på 

nationell nivå. Effekten av detta är att utbudet av varor och tjänster som tillhandahålls av 
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offentliga sektorn inte blir effektivt och att ojämlikheten ökar mellan kommunerna (Sloman, 

Wride och Garratt, 2012). Detta tankesätt återges av principal-agent teorin.  

 

3.1 PRINCIPAL-AGENT TEORIN 

Principal-agent teorin utgår ifrån att principalen (staten) anlitar en agent (kommunerna) för att 

fatta beslut och sköta offentliga tjänster. Teorin menar att det är lättare att uppnå optimala och 

effektiva resultat om besluten tas av den som besitter den främsta kunskapen (Snyder och 

Nicholson, 2012 s. 580-585.). Teorin bygger i grund och botten på spelteori i den bemärkelsen 

att det kontrakt som skrivs mellan principalen och agenten är bindande (Scott, 2003). Till 

exempel är kommunerna genom lagar och regler, som staten fastställt, skyldiga att erbjuda sina 

invånare viss service- och kvalitetsnivå på offentliga varor och tjänster.  

 

Relationen mellan principalen och agenten bygger på antagandet att agenten agerar rationellt 

utifrån egenintresse och nyttomaximerande. Således innebär detta att kommuner inte alltid 

arbetar efter att maximera statens nytta, utan arbetar efter att maximera sin egen. Detta kan 

innebära att användandet av resurser inte når sin optimala effektivitet och att statsbudgeten 

därmed hamnar i obalans. Om så är fallet kan det leda till att kommuner får låga incitament att 

använda sina pengar på ett effektivt sätt. Det kan också innebära att kommuner saknar 

incitament till att minska kostnaderna då de är medvetna om att kostnaderna kan finansieras 

genom statliga bidrag. Samtidigt som staten enbart kan kontrollera vad kommunerna redovisar, 

kan det orsaka problem med moralisk risk (moral hazard). Vidare antar teorin att principalen är 

neutral till risk till skillnad från agenten som antas vara riskavert. Det senare innebär att 

agenten är villig att utsätta sig för risker som principalen inte skulle göra. För att minska dessa 

risker används vanligtvis någon form av kompensation till de lägre nivåerna (Snyder och 

Nicholson, 2012).  

 

3.2 FINANSIERING AV OFFENTLIGA UTGIFTER 

Offentliga utgifter finansieras i stor mån genom beskattning på både central och lokal nivå. 

Varierande skattesatser mellan olika centrala och lokala nivåer kan dock medföra externa 

effekter. Ett exempel på detta är att de lägre nivåerna försöker styra invånarantalet i önskad 

riktning med hjälp av skattekonkurrens (Boadway och Mörk, 2003 s. 18-56). Tiebouthypotesen 
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utgår ifrån att konkurrens mellan kommuner skapar effektivitet i samhället. Enligt hypotesen 

sker detta genom att kommuner erbjuder olika offentliga tjänster till olika pris (skattesatser). 

Genom antagandet att individerna är fullt mobila, kommer individerna att bosätta sig där deras 

nytta överensstämmer med deras preferenser, det vill säga där skattesatsen motsvarar de varor 

och tjänster som kommunen erbjuder. Det optimala utfallet kommer att nås genom att 

individerna ”röstar med fötterna” (Tiebout, 1956). Individernas möjlighet att få sina behov 

tillfredsställda ökar ju fler områden individerna kan välja mellan (Tiebout, 1956). 

Skattekonkurrens kan dock leda till snedvridning av prisstrukturen vilket kan medföra 

effektivitetsförluster. Detta kan uppkomma eftersom individer väljer att bosätta sig i områden 

som anses mer lönsamma (områden med lägre skattesatser) vilket medför att kommunerna 

successivt kommer att sänka sina skattesatser till minimal nivå för att attrahera invånare. 

Effekten av detta är att det skapas mindre utrymme för offentliga utgifter vilket ökar risken för 

att hamna under samhällsekonomiskt effektiv produktionsnivå. Relativpriset överensstämmer 

inte med den verkliga marginalkostnaden. Valet av skattesats får därför en inverkan på 

individernas agerande oavsett om effekten är planerad eller ej (Tiebout, 1956).  

Till följd av att kostnaderna vid beskattning vanligtvis är högre vid decentralisering än vid 

centralisering kan det uppstå ett gap mellan utgifterna och intäkterna. De flesta stater använder 

därför en kombination av centraliserad beskattning och statliga bidrag för att utjämna gapet. 

Bland annat visar Bucovetsky och Smart (2006) att inomstatliga utjämningsbidrag är ett 

effektivt sätt att korrigera för gapet. Förutom det vertikala gapet finns ett horisontellt gap som 

omfattar förutsättningsskillnader för att producera och finansiera offentliga varor och tjänster 

som kan medföra kostnadsskillnader (Dahlberg och Rattsø, 2010 s. 32-33). För att jämna ut det 

horisontella gapet använder flertalet länder, inklusive Sverige, centrala kostnadsutjämnings-

system (Blöchliger och Charbit, 2008).  

 

3.3 UTFORMNING AV ETT EFFEKTIVT KOSTNADSUTJÄMNINGSSYSTEM 

För att ett skapa ett effektivt kostnadsutjämningssystem finns flertalet faktorer som bör 

analyseras. Bland annat bör det göras en avvägning mellan risk och effektivitet för att undvika 

att för lite eller för mycket av en kollektiv vara produceras. Det är också viktigt att studera 

potentiella överspillningseffekter mellan kommuner, det vill säga effekter av en viss funktion 

eller insats i en kommun som påverkar andra kommuner. Till exempel visar Hanes (2002) att 
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överspillningseffekter existera inom räddningstjänsten och påverkar produktionskostnaden. 

Förutom överspillningseffekter bör också respektive kommuns produktionsfunktion analyseras.  

För att studera vad som påverkar produktionsfunktionen för tillhandahållande av offentliga 

varor och tjänster utgår Murdoch, Rahmatian och Thayers (1993) ifrån en sammansatt 

produktmodell där en representativ individ antas vara beslutsfattare. Produktmodellen används 

för att återskapa kostnadssituationen för att kunna skapa ett effektivt kostnadsutjämnings-

system. En likartad produktmodell används även av Hanes (2002) vid analys av vilka kostnader 

som påverkar räddningstjänsten i Sverige. I produktmodellen antas att den kommunala 

räddningstjänsten präglas av både privata- och kollektiva karaktärsdrag. Inom kommunens 

geografiska område antas räddningstjänsten karaktäriseras som en kollektiv vara, men den visar 

mer drag av en privat vara gentemot andra kommuner. Det kollektiva karaktärsdraget antas 

dessutom framkalla överspillningseffekter och skiljer sig i denna bemärkelse från det privata 

karaktärsdraget som inte ger utrymme till några överspillningseffekter.  

En kommuns förmåga att tillhandahålla räddningstjänst kan dessutom skilja sig mellan 

kommuner på grund av strukturella faktorer så som landareal och/eller befolkningsmängd. 

Produktionsmöjligheterna bör därför rimligtvis vara lägre i geografiskt stora kommuner och i 

kommuner med litet befolkningsunderlag och/eller långa distanser mellan tätorter (Hanes, 

2002; Staberyd, 2013; Martinsson, 2013). Med andra ord behöver samhällsplaneraren förutom 

att ta hänsyn till skillnader i fasta och rörliga kostnader också beakta skillnader i 

enhetskostnader och behovskostnader eftersom dessa kostnader varierar mellan kommuner och 

påverkar både produktionsmöjligheterna och de totala kostnaderna.  

Enhetskostnaden är kostnaden för att utföra en viss service, exempelvis kostnaden för det 

räddningstjänstmaterial som en kommun behöver ha för att hålla en viss servicenivå. 

Behovskostnaden relateras till skillnader i behov av verksamheter i en viss kommun, 

exempelvis till följd av geografiskt strukturella skillnader. Då preferenserna varierar mellan 

kommuner, som därför tar olika beslut, måste ett kostnadsutjämningssystem vara utformat på 

ett sådant sätt att det inte påverkas av medvetna service- och kvalitetsval. Det är också viktigt 

att kostnadsutjämningssystemet inte medför några snedvridande incitament, det vill säga att 

systemet inte leder till oönskade konsekvenser, exempelvis att kommuner ser bidragen som en 

given intäkt och därmed strategiskt väljer att inte minimera sina kostnader (Boadway, 2004). 

Om kommuner förväntar sig bidrag från kostnadsutjämningssystemet kan detta leda till så 

kallade mjuka budgetrestriktioner. Dahlberg och Rattsø (2010) förklarar begreppet mjuka 
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budgetrestriktioner med att kommuner saknar förmågan och viljan att hålla den fastslagna 

budgeten och därför är i behov av statliga bidrag. Huruvida mjuka budgetrestriktioner är ett 

problem eller inte beror på utsträckningen av det strategiska beteendet, med andra ord hur 

riskbenägna kommunerna är (Shah, 2012).   
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A+B+C = totalkostnad 

 i en kommun. 

 

 B+C = kostnad som 

 systemet skall mäta 

4. SVERIGES KOSTNADSUTJÄMNINGSSYSTEM 
 

Som nämnts i kapitel 2 är syftet med det kommunala kostnadsutjämningssystemet att jämna ut 

strukturella behovs- och kostnadsskillnader som kommuner inte själva kan påverka (Jonsson, 

2009). Sedan 2005 består kostnadsutjämningssystemet av nio delmodeller: 

• förskoleverksamhet och skolbarnomsorg 

• grundskola och förskoleklass 

• gymnasieskola 

• äldreomsorg 

• individ och familjeomsorg 

• barn med utländsk bakgrund 

• befolkningsförändringar 

• lönestruktur 

• bebyggelsestruktur 

Varje delmodell motsvarar ett verksamhetsområde eller ett kostnadspåslag. I figur 1 nedan 

återges principerna för utjämningen.  

 

 FIGUR 1: PRINCIPER FÖR KOSTNADSUTJÄMNING 

  

Källa: SOU 2003:88, s. 86 

 

Summan av områdena A, B och C utgör en kommuns totala kostnader. Området A avser de 

kostnader som kommunerna själva har möjlighet att påverka, exempelvis kostnader för 

medvetna service- och kvalitetsval i de obligatoriska varor och tjänster som de tillhandahåller. 

Strukturella kostnader och kostnadsskillnader på grund av behovsskillnader av varor och 

A Skillnader i service (utbud, kvalitet), 

avgiftsnivå samt effektivitet  

B Skillnad i kostnad pga. strukturellt betingade 

behov eller andra förutsättningar 

C Enhetligt behov till enhetlig kostnad 
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tjänster tillhandahållna av offentliga sektorn visas i områdena B och C. Områdena B och C 

utgör kostnader som kommunerna inte själva kan påverka och som systemet haft för avsikt att 

utjämna.  

 

4.1 BERÄKNINGSMETOD 

Den tekniska beräkningen av bidragsfördelningen genomförs med den så kallade 

standardkostnadsmetoden. Standardkostnaden utgör ett kommunalt genomsnitt som anger den 

kostnad som en kommun skulle ha om den bedrev en verksamhet utifrån en landsgenomsnittlig 

service-, effektivitets- och ambitionsnivå. Summan av alla delmodellers standardkostnader 

kallas för strukturkostnad och uttrycks i kronor per invånare.4  

För att avgöra vilka kommuner som är nettomottagare och vilka som är nettogivare jämförs 

kommunernas genomsnitt med riksgenomsnittet. De kommuner som har en gynnsam struktur5 

(det vill säga har en struktur över riksgenomsnittet) är nettogivare och kommuner med en 

ogynnsam struktur (under riksgenomsnittet) är nettomottagare. Det är viktigt att skilja på vad 

som omfördelas i varje enskild delmodell och vad som totalt omfördelas eftersom de 

kommuner som ligger över genomsnittet i vissa modeller i regel ligger under genomsnittet i 

andra (SOU 2003:88 s. 88-89). Det är främst glesbefolkade kommuner som är nettomottagare 

och tätbefolkade kommuner som är nettogivare (Svenska kommunförbundet, 2003 s. 11-13). 

Det är viktigt att notera att en kostnadsökning som beror på exempelvis ökad andel äldre 

invånare inte automatiskt innebär en ökning av bidrag, utan det avgörande är förändringen i den 

enskilda kommunen i förhållande till riksgenomsnittet (Svenska kommunförbundet, 2003 s. 14-

16).  

Som tidigare nämnts består kostnadsutjämningssystemet av nio delmodeller. Varje delmodell 

består i sin tur av ett antal undermodeller (Jonsson, 2009 s. 6) som beskrivs närmare i till 

exempel Statskontoret (2012). Inom ramen för denna uppsats behandlas delmodellen 

bebyggelsestrukturen, vars syfte är att kompensera kommuner för merkostnader som 

uppkommer på grund av geografiskt läge och glesbebyggelsestruktur (SOU 2000:127 s. 149). 

Delmodellen består i sin tur av fyra undermodeller:  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Standardkostnaden för undermodellen ”administration, lokala resor och räddningstjänst” har inte förändrats 
sedan införandet 1996 med undantag för uppräkningen av utjämningsbeloppen till 2002 års prisnivå. Sedan 2003 
har dock beloppen i de olika komponenterna beräknats upp med nettoprisindex (NPI) till prisnivån för aktuellt 
utjämningsår (Statskontoret 2012:21 s. 37). 
5 Struktur betyder i detta sammanhang opåverkbara faktorer exempelvis befolkningstäthet och åldersstruktur. 
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• byggkostnader 

• gator och vägar 

• uppvärmningskostnader  

• administration, lokala resor och räddningstjänst (SOU 2011:39 s. 154).  

Nedan beskrivs den sistnämnda undermodellen ”administration, lokala resor och 

räddningstjänst” som är relevant för den här uppsatsen.  

 

4.2  ADMINISTRATION, LOKALA RESOR OCH RÄDDNINGSTJÄNST 

Undermodellen ”administration, lokala resor och räddningstjänst” skapades 2005 genom en 

sammanslagning av fyra andra modeller som skapades 1996. Undermodellen bygger på 

antagandet att kostnader för administration, lokala resor och räddningstjänst är högre i 

kommuner som är stora till ytan och samtidigt har litet befolkningsunderlag och i kommuner 

där andelen invånare som bor i tätorter är få (Statskontoret 2012:21 s. 37). Det är viktigt att 

notera att undermodellen inte tar hänsyn till de faktiska kostnaderna i kommunerna utan enbart 

bygger på ovanstående antaganden. Beräkningen av bidrag enligt undermodellen utgår ifrån 

följande kriterier: 

        Bidrag om: Invånare km2 {0–10} | Folkmängd {0–20 000}| Tätortsgrad {0–0,8}            

För att erhålla bidrag måste alla tre kriterier i bidragsfunktionen uppfyllas, det vill säga 

invånare per kvadratkilometer måste vara färre än elva, invånarantalet understiga 20 000 samt 

tätortsgraden högst 0,8 (Statskontoret 2012:21 s. 41). Notera dock att eventuella bidrag inte 

beräknas utan anges av en tabell som skapats av Strukturkostnadsutredningen6. Det är enbart 

möjligt att erhålla bidrag i undermodellen, alltså blir inga kommuner avgiftsskyldiga 

(Statskontoret 2012:21 s. 41). Tabell 1 nedan beskriver hur bidragsfördelningen ser ut beroende 

på utfallen i respektive komponents kriterium.   

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Se bilaga 1. 
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TABELL 1: BIDRAGSFÖRDELNING I UNDERMODELLEN "ADMINISTRATION, LOKALA 

RESOR OCH RÄDDNINGSTJÄNST" 

Invånare per km2 Folkmängd, antal Tätortsgrad, andelar Bidrag i kr per invånare 

<6 <10 000 <0,6 1420 

<6 <10 000 0,6- 0,8 1086 

<6 10 000- 20 000 <0,6 1002 

<6 10 000- 20 000 0,6- 0,8 668 

6-10 <10 000 <0,6 557 

6-10 <10 000 0,6- 0,8 334 

6-10 10 000- 20 000 <0,6 390 

6-10 10 000- 20 000 0,6- 0,8 167 

Källa: Förordning (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning, s. 13. 

 

De tre komponenterna är uppdelade i två bidragsgrundande klasser var. Genom denna 

uppdelning skapas åtta olika kombinationer. För varje kombination anges ett visst fastställt 

ersättningsbelopp per invånare. Exempel rad 1 i tabell 1; en kommun som har mindre än sex 

invånare per kvadratkilometer, en folkmängd på färre än 10 000 invånare och en tätortsgrad på 

mindre än 0,6 erhåller ett bidrag på 1420 kronor per invånare. Denna summa räknas sedan upp 

med hjälp av NPI för aktuellt år och multipliceras med antalet invånare i kommunen. För 

exempel se bilaga 2. Komponenternas gränsvärden i modellen är konstanta vilket innebär att de 

inte årligen uppdateras utan har legat fast sedan år 2005 (Ivarsson och Johansson, 2003 s. 32). 
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5. TIDIGARE STUDIER 
 

Som tidigare nämnts finns det inte många studier som analyserar bestämningsfaktorer för 

kostnader för tillhandahållande av räddningstjänst. En är dock Hanes (2002) som analyserar 

överspillningseffekter som leder till strategiska beteenden och vilka bestämningsfaktorer som 

påverkar kostnaden för räddningstjänst. Undersökningen täcker 284 svenska kommuner år 

1996 och visar ett negativt samband mellan överspillningseffekter och kostnaden för 

räddningstjänst. Nettokostnaden förväntas minskar när möjligheterna att ta vara på närliggande 

kommuns räddningstjänstarbete ökar. Undersökningen visar också att det är sannolikt att 

kommuner åker snålskjuts på närliggande kommuner speciellt om distansen mellan 

kommunerna är liten. Vidare visar studien att nettokostnaden för räddningstjänst minskar när 

befolkningsmängden ökar samt när kommuner väljer att medverka i kommunalförbund 

gällande räddningstjänst. Effekten av ökad landareal visas vara positiv, det vill säga att ökad 

landareal ökar kostnaderna.  

En annan studie som studerat räddningstjänsten i Sverige är Jaldells (2002) avhandling som 

mäter tillverkningsprocessen och prestandan för vissa effekter av produktionen. Jaldell 

klarlägger att effektivitet inom räddningstjänsten lättast mäts genom antal producerade enheter 

räddningstjänst (antalet utryckningar). Vidare visar Jaldell att populationsstorlek har en 

avgörande roll för hur många brandmansenheter som krävs i respektive kommun. Med andra 

ord påverkar antalet invånare kostnaden för tillhandhållandet av räddningstjänst. Studien visar 

även att effektiviteten i räddningstjänsten är positivt korrelerad med hur många brandmän som 

arbetar.  

Den enda studien som granskat undermodellen ”administration, lokala resor och 

räddningstjänst”, förutom statens offentliga utredningar (SOU 2007:061; SOU 2011:39), är 

Jonssons (2009). Studien visar att träffsäkerheten i de mått som används vid 

bidragsfördelningen i undermodellen inte är effektiva. Utifrån granskningen föreslår Jonsson 

att komponenten lokala resor bör utgå från undermodellen eftersom de kostnader som relateras 

till komponenten inte återfinns i en direkt post i kommunernas räkenskaper vilket gör det 

omöjligt att kontrollera träffsäkerheten. Vidare bedömer Jonsson att måttet för 

befolkningsgleshet bör förändras från invånare per kvadratkilometer till invånardistans då de 

föreslagna förändringarna av kostnadsutjämningssystemet visar att förklaringsvärdet ökar från 

16 procent till 41 procent. Dessutom anser Jonsson att undermodellen bör delas upp i två delar, 
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en för räddningstjänst och en för de andra komponenterna.  

Då jag inte hittat fler studier som analyserat undermodellen redovisas nedan några studier som 

analyserar andra delar av det svenska kostnadsutjämningssystemet. Det finns även studier som 

analyserar andra länders utjämningssystem, vilket även återges nedan. Syftet med att redovisa 

dessa studier är att ge läsaren en bild huruvida existerande utjämningssystem är effektiva eller 

ej samt på vilka sätt man kan analysera effektivitet.   

Persson (2006) analyserar utjämning av kostnader till följd av hög invandring i Malmö. Studien 

bygger på tre olika jämförelser. Den första undersöker vad Malmö kommun fördelar inom den 

kommunala resursfördelningen för invandrarrelaterade verksamheter jämfört med de 

merkostnader som systemet är ämnade att utjämna. Den andra undersöker totalkostnaderna för 

invandrarrelaterad verksamhet jämfört med de totala externa intäkterna från det kommunala 

utjämningssystemet och statsbidraget för flyktingmottagandet. En tredje jämförelse inriktas mot 

kostnadsutjämningens olika delar, det vill säga standardkostnaden för respektive 

verksamhetsområde. Denna jämförelse omges också av en analys kring de parametrar som 

ingår i framtagandet av standardkostnaden på varje verksamhetsområde. Resultaten visar att 

ersättningen för flyktingmottagandet i Malmö är otillräckligt, vilket innebär att kompensationen 

inte utjämnar de faktiska kostnaderna som den är ämnad att göra.  

En annan studie som analyserar den svenska kommunal utjämningen är Tinghög (2004). 

Studien undersöker skillnaden mellan utjämningskommitténs (SOU 2003:88) förslag till det 

nya kommunala utjämningssystemet med utjämningssystemet som fastlades 1996 samt vilka 

ekonomiska konsekvenser och incitament som skiljer systemen åt. Skillnaden mellan systemen 

är att antalet delmodeller reducerats från 16 till 9 och att ett så kallat strukturbidrag 

implementerats för att kompensera reduktionen av antal delmodeller. Syftet med 

strukturbidraget är att omfatta de delmodeller vars utfall delvis kunnat hänföras till 

regionalpolitiska motiv istället för faktiska kostnader. Tinghög kritiserar det tidigare 

utjämningssystemet eftersom det delvis kunde hänföras till regionalpolitiska ändamål. Tinghög 

(2004 s. 45) uttrycker sig med följande ord ”[...] kostnadsutjämningssystemet utvecklats till en 

soppa av redovisade kostnader och politiska värderingar. Detta har säkerligen skadat 

systemets legitimitet eftersom det blivit mycket svårt att logiskt kunna förstå utfallet”.  

Effektiviteten av de svenska inkomst- och kostnadsutjämningssystemen undersöks av Edlund 

och Holmström (2010). Studien fokuserar på Västerbotten och Norrlands län och klarlägger att 

systemen bör betraktas som komplement och inte som en självklar intäkt. På så sätt skulle 
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kommuner och landsting inte vara beroende av eventuella bidrag från systemen utan bidragen 

skulle ses som det tänkta komplement som de är ämnade att vara. Resultatet är i linje med 

Buettner och Holm-Hadulla (2008) som visar att tyska delstater som erhåller offentliga bidrag 

saknar incitament för att öka sina skattesatser för att därigenom höja inkomsterna.  

Werner och Shah (2005) analyserar hur införandet av Solidarity Pact II7 påverkar inkomst- och 

kostnadsutjämningssystemen i Tyskland. Undersökningen visar att majoriteten av inkomst- och 

kostnadsskillnaderna mellan delstaterna blev utjämnade på ett effektivare sätt efter införandet. 

Resultatet uppnåddes bland annat genom införande av bidrag till ekonomiskt svaga delstater. 

Almendral (2002) och Garcia-Mila (2003) studerar Spaniens omvandling från enhetsstat till 

federal stat. De visar att effekten av decentraliseringen och den genomförda skatteutjämningen 

är komplex, har brist på insyn och är asymmetrisk. Mer specifikt belyser Almendral att de lägre 

beslutsnivåerna saknar information om effektiva skattemässiga styrsätt och därför är beroende 

av transfereringar från högre nivåer. Detta antas vara en följd av bristande kunskap hos de lägre 

nivåerna. Likartad kritik återfinns även i Leibfritzs (2009) studie om Belgiens fiskala 

utjämningssystem. Leibfritz föreslår emellertid att vissa kostnader borde omfördelas från staten 

till lägre nivåer för att öka jämlikheten mellan delstaterna. 

Leruth och Paul (2007) analyserar utvecklingsländers offentliga utgiftssystem (public 

expenditure management system, PEM) baserad på en analys utifrån ett principal-  agent 

perspektiv. Studien illustrerar att principal-agent perspektivet är ett kraftfullt verktyg för att 

analysera PEM. Vidare antyder författarna att teorin kan användas som en vägledning för att 

designa effektiva utgiftssystem. Perspektivet möjliggör jämförelse mellan institutionella 

sammanhang, olika typer av styrning och kan därför användas som ett kostnadseffektivt 

verktyg för att avväga fusk. Å ena sidan menar författarna att det är lätt att upptäcka om det 

finns snedvridningar i systemet som skulle kunna leda till ineffektiv resursanvändning. Å andra 

sidan framgår det att det är kostsamt att tillämpa denna typ av analysmetod varpå det måste 

göras en avvägning huruvida metoden blir lämplig att tillämpa eller ej.  

En annan studie som tillämpar principal-agent teorin som analysmetod är Tommasi och 

Weinschelbaum (2003) som studerar för- och nackdelar med centralisering och 

decentralisering. Studien framhåller att decentralisering skulle vara optimalt om det fanns en 

samordning mellan medborgarna och den styrande centrala regeringen, samt om det existerade 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 Syftet med Solidarity Pact II var att göra om infrastrukturen i Östtyskland för att uppnå bättre effektivitet. 
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likartade preferenser mellan de lägre nivåerna. I kontrast till Leruth och Paul finner Tommasi 

och Weinschelbaum att det är svårt att kontrollera att kontraktet mellan staten och kommunerna 

sköts.  

Dahlberg och Rattsø (2010) visar att om bakomliggande faktor inte går att kontrollera kan 

bidragsfördelningen bli snedvriden. Detta eftersom om det inte går att sammankoppla 

kostnaderna med faktorerna. Dahlberg och Rattsø menar att risken med att fördela bidrag enligt 

kriterier, så som de flesta bidragssystem är utformade, är att kommuner strategiskt kan arbeta 

för att erhålla bidrag. Konsekvensen av ett sådant beteende är att bidragsfördelningen inte blir 

rättvis eftersom utfallet har manipulerats. Detta kan även leda till ett ineffektivt utnyttjande av 

 resurser. Konsekvensen av ett sådant beteende är att förtroendet till utjämningssystemet rubbas 

och i förlängningen kan detta även innebära att andra system så som inkomstutjämningen 

påverkas negativt. Shah (2012) visar dock att omfördelning via kommunala 

kostnadsutjämningssystem leder till att kommuner agerar efter att maximera statens nytta och 

inte sin egen. Anledningen till detta utfall är att staten ställer tydliga målkrav på̊ kommunerna. 

Exempelvis krav på service- och kvalitetsnivån på utbudet av varor och tjänster tillhandahållna 

av den offentliga sektorn. Staten kan därför, genom utredningar, kontrollera att kommunerna 

sköter de offentliga tjänsterna på det sätt som begärts (Shah, 2012).  

Sammanfattningsvis tyder resultat från tidigare studier presenterade i detta kapitel på att 

kostnader för räddningstjänsten påverkas av såväl befolkningsmängden som landarealen. 

Vidare framgår att undermodellen ”administration, lokala resor och räddningstjänst” inte anses 

effektiv och kritiseras i hög grad. Lika så visar tidigare studier att andra delmodeller i 

kostnadsutjämningssystemet inte är effektiva. Det råder delade meningar om huruvida 

ansvarsfördelning genom principal-agent teorin är bra eller ej, där några studier visar att utfallet 

är effektivt men kostsamt och några andra studier visar att utfallet inte är effektivt.   
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6. DATA 
 

I detta kapitel presenteras de intervjuer som genomförts samt det datamaterial som används i 

den empiriska delen av studien. Datamaterialet omfattar samtliga 290 kommuner i Sverige över 

tidsperioden 2005-2011. Tidsperioden är begränsad till dessa år på grund av den revidering av 

utjämningssystemet som genomfördes 2005 samt att det inte varit möjligt att hitta längre 

tidsserier för samtliga variabler. Panelen har kort tidshorisont men omfattar relativt många 

kommuner.  

 

6.1  INTERVJUER  

För att möjliggöra en utvärdering kring huruvida det kommunala kostnadsutjämningssystemet 

kompenserar kommuner för höga strukturella räddningstjänstkostnader eller ej krävs en 

undersökning om vilka strukturella faktorer som påverkar kostnaden för att tillhandahålla 

räddningstjänst. För att öka sannolikheten att fånga de opåverkbara faktorer som påverkar 

variationen av kostnader för tillhandahållandet av räddningstjänst intervjuades fyra personer 

som är väl insatta i den kommunala räddningstjänsten. Två av intervjuerna genomfördes med 

räddningstjänstcheferna Per-Ove Staberyd, Nerikes brandkår (personlig kommunikation, 22 

mars 2013) och Bengt Martinsson, räddningstjänsten i Jönköpings kommun (telefonsamtal, 27 

mars 2013). De andra två intervjuerna genomfördes med ekonomerna Ulf Carlsson, Örebro 

kommun (personlig kommunikation, 26 mars 2013) samt Per Lantz, Jönköping kommun 

(telefonsamtal, 26 mars 2013). I bilagorna 3 och 4 återges underlagen för intervjuerna.  

Nedan ges en sammanställning av vilka strukturella faktorer som respondenterna upplevde ha 

inverkan på kostnaderna för räddningstjänst.  

6.1.1 SAMMANSTÄLLNING INTERVJUER 
Staberyd (2013), Lantz (2013), Carlsson (2013) och Martinsson (2013) anger att kommunens 

storlek har inverkan på kostnaden för räddningstjänst. Anledningen till detta är att det bland 

annat krävs fler stationshus i kommuner som är stora till ytan jämfört med i kommuner med 

mindre areal. Kommunens ytstorlek framhålls även påverka kostnader för transport och 

grundberedskap. Staberyd och Lantz anger dessutom att kostnaderna för räddningstjänst ökar 

om tätortsgraden är låg då det krävs fler räddningsenheter för att hålla grundberedskapen i 
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dessa kommuner. Även befolkningsmängden framhålls påverka nettokostnaden för 

räddningstjänst. Med en stor befolkningsmängd antas stordriftsfördelar lättare kunna utnyttjas 

vilket påverkar kostnadsbilden. Landarealen och tätortsgraden anges dessutom vara delvis 

konstanta, det vill säga inte förändras över tid.  

Staberyd (2013) ger en positiv bild av samverkan genom kommunalförbund. Det är främst 

möjligheten till ökat serviceutbud och chansen till en reducering av kostnader som Staberyd 

betonar. Staberyd anger att kommuner generellt sätt tenderar att sänka sina kostnader genom 

samarbetet i ett kommunalförbund. Han upplyser dock om att det inte alltid behöver vara fallet 

då servicenivån, risknivån och kostnaderna korrelerar. Carlsson (2013) anger att kostnaden för 

räddningstjänst i Örebro kommun inte förändrats i någon större utsträckning sedan de gick in i 

kommunalförbundet 1998 vilket kan förklaras av ökat serviceutbud. Till skillnad från Staberyd 

framför Martinsson (2013) en negativ syn på samverkan genom kommunalförbund. Martinsson 

menar att det inte är gynnsamt att ingå ett sådant kontrakt utan att samverkan genom mindre 

avtal är att föredra eftersom de är lättare att kontrollera.  

 

6.2 VARIABLER 

Den beroende variabeln är faktiska nettokostnader8 för räddningstjänst som årligen särredovisas 

i SCB:s räkenskapssammandrag för kommuner. SCB redovisar även vilka kommuner som 

erhållit bidrag från undermodellen ”administration, lokala resor och räddningstjänst”, vilken 

grundsumma de erhållit samt antal invånare per kommun. 

Då tidigare studier föreslagit att densitetsmåttet invånare per kvadratkilometer bör bytas ut mot 

invånardistans testar jag om resultaten skiljer sig åt mellan dessa densitetsmått. De oberoende 

variablerna är därför antingen densitetsmåttet invånardistans eller invånare per 

kvadratkilometer i kombination med befolkningsmängd, tätortsgrad och en dummyvariabel 

som visar vilka kommuner som ingår i kommunalförbund gällande räddningstjänst. Allt 

material är hämtat från SCB:s statistikdatabas med undantag för vilka kommuner som ingår i 

kommunalförbund som är hämtat från SKL:s statistikdatabas. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Nettokostnaden anger samtliga kostnader minus samtliga intäkter.  
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Nettokostnad per invånare för räddningstjänst 

Nettokostnad per invånare för räddningstjänst (NKR) är ett mått på hur mycket 

räddningstjänsten kostar varje kommun i förhållande till invånarantalet och är den beroende 

variabeln. NKR mäts per den 31 december varje år och kostnaden deflateras med 

nettoprisindex (NPI)9 med 2005 som basår. Vid granskning av materialet upptäcktes att fyra 

observationer har negativa värden. Enligt SCB beror de negativa värdena med största 

sannolikhet på felstansning. För att inte ha felaktiga värden i undersökningen finns två val, 

antingen att eliminera dessa observationer eller ersätta de felstansade värdena med 

interpolerade värden. Då en känslighetsanalys visar att valet av metod inte påverkar resultatet i 

någon större utsträckning väljer jag, för att undvika bortfall, att ersätta de felstansade värdena 

med interpolerade värden. Interpoleringen sker genom att ta medelvärdet från nettokostnaderna 

för närliggande år. Medelvärdet används sedan istället för det felstansade värdet.  

 

Invånardistans (densitetsmått) 

Invånardistans (ID) är ett sätt att beräkna befolkningens spridning över kommunens yta. 

Invånardistansen mäter avståndet i meter mellan en kommuns invånare om de placeras ut jämnt 

över kommunens yta. Detta innebär att ju högre invånardistansen är desto glesare är 

befolkningen bosatt. Det är rimligt att anta att kommuner med glest befolkningsunderlag har 

högre kostnader för bland annat transport och grundberedskap (Hanes, 2002; Staberyd, 2013, 

Lantz, 2013; Martinsson, 2013). Variabeln ID förväntas därför påverka kostnaderna positivt. På 

SCB:s inrådan beräknar jag invånardistansen som: 

  

 (1) 

    

Invånare per kvadratkilometer (densitetsmått) 

Invånare per kvadratkilometer (IK) är det densitetsmått som används i den rådande schablonen 

och är ett annat sätt att mäta befolkningstätheten på. Invånare per kvadratkilometer mäts per 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Nettoprisindex är ett prisindex som visar den inhemska privatkonsumtionens genomsnittliga prisförändring. 
Måttet är rensat från effekter som kan påverka priset t. ex. indirekta skatter och subventioner. NPI mäter med 
andra ord den underliggande inflationen. 	  
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den 31 december varje år och förväntas påverka kostnaderna negativt, vilket innebär att när 

antalet invånare per kvadratkilometer ökar minskar kostnaderna för kommunen.  

 

Befolkningsmängd  

Befolkningsmängd efter kommun, logaritmerad, (lnB) anger hur många individer som är 

folkbokförda i varje kommun och antas vara den totala mängd individer som bor i varje 

kommun. Folkmängden mäts per den 31 december varje år och variabeln logaritmeras då 

fördelningen av befolkningsmängden mellan kommunerna är väldigt skev. Bland annat visar 

Hanes (2002) att nettokostnaden för räddningstjänst minskar med ökad befolkningsmängd 

varpå förväntningarna är att koefficienten för befolkningsmängden skall erhållas med negativt 

tecken. Då insamlingen av statistiken inte är komplett på grund av mörkertal (till exempel ej 

registrerade invånare) finns möjlighet att skattningen av variabeln är underskattad men 

underskattningen antas vara så pass liten att den är försumbar.  

 

Tätortsgrad 

Variabeln tätortsgrad (TG) avser andelen (i procent) tätortsinvånare av den befolkning i 

kommunen vars boningsort kan definieras med koordinater. Tätortsgraden inkluderas i 

undersökningen då distansen mellan befolkningens boningsort antas påverka kostnaderna för 

räddningstjänst. Det krävs fler enheter för att hålla samma beredskap om en stor del av 

befolkningen bor utanför en tätort (Lantz, 2013; Staberyd, 2013). Ökad tätortsgrad förväntas 

därför minska nettokostnaden. Tätortsgraden mäts per den 31 december vart femte år och finns 

tillgänglig för 2005 och 2010. Tätortsgraden varierar mellan kommuner men är delvis konstant 

över tid, det vill säga 2005-2009 och 2010-2011.  

 

Kommunalförbund  

Som tidigare nämnts har kommuner enligt LSO möjlighet att ingå kommunalförbund (KF) där 

de samverkar med andra kommuner för att sköta de åtgärder som är nödvändiga för 

räddningstjänst. Medverkan i kommunalförbund visas av Hanes (2002) ha en minskande effekt 
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på kostnaderna. Emellertid behöver inte medverkan i kommunalförbund minska kostnaderna. 

Enligt Staberyd (2013) kan medverkan i kommunalförbund likväl öka kostnaderna för 

kommuner eftersom kommunerna betalar olika medlemsavgifter för medlemskapet beroende på 

bland annat olika riskfaktorer. För att ta reda på hur samarbetet påverkar kostnaderna skapas en 

dummyvariabel som antar värdet ett för kommuner som ingår i ett kommunalförbund gällande 

räddningstjänst, annars noll. Då data över vilka kommuner som ingått i kommunalförbund 

under perioden visat sig vara svårt att få tillgång till används den tillgängliga informationen om 

kommuners medverkan i kommunalförbund under 2009. De kommuner som medverkade i 

kommunalförbund under detta år antas även ha medverkat i kommunalförbund under hela 

undersökningsperioden (2005-2011).  

I figur 2 visas vilka 148 kommuner som under 2009 ingick i något av de 33 

kommunalförbunden för räddningstjänst. Notera att detta enbart är kommuner som medverkade 

i kommunalförbund som visas i figuren och att det utöver kommunalförbund även existerar 

andra avtal gällande räddningstjänst, vilka inte tagits hänsyns till i denna undersökning. 

 

FIGUR 2: KOMMUNALFÖRBUND 2009 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

 

 Not: Blåmarkerade kommuner avser kommuner i 
kommunalförbund för räddningstjänst. 

Källa: Egen bearbetning med data från SKL. 
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Bidrag   

För att se om det finns kostnadsskillnader mellan nettomottagande kommuner och kommuner 

som inte erhåller bidrag enligt undermodellen skapas en dummyvariabel som antar värdet ett 

för kommuner som erhållit bidrag, annars noll. Som figur 3 illustrerar är det främst norra 

Sveriges inlandskommuner som varit nettomottagare enligt undermodellen under perioden 

2005-2011. Enligt data från SCB har det under denna tidsperiod varit samma 49 kommuner 

som erhållit bidrag.  

 

FIGUR 3: BIDRAGSFÖRDELNING 2005-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genom att jämföra figurerna 2 och 3 verkar det inte finns något direkt samband mellan 

nettomottagande kommuner och de kommuner som ingår i kommunalförbund. Det kan också 

utläsas i figur 2 att det inte är kommuner med stora landareor som ingår i kommunalförbund. 

Möjligtvis beror detta på att det saknas kostnadsfördelar att hämta eftersom distansen kan 

Not: Ovanstående kostnader avser kronor per invånare. Lägg även 
märke till att gränsvärdena inte alltid stämmer överens med tabell 1.  

Källa: Egen bearbetning med data från SCB. 
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medföra höga kostnader för samarbete. 

 

6.3 DESKRIPTIV STATISTIK 

I tabell 2 visas beskrivande statistik över datamaterialet som omfattar åren 2005-2011. Som 

visas har variablerna hög varians. De stora avvikelserna kan förklaras av att kommunernas areal 

varierar, liksom dess folkmängd och nettokostnader för räddningstjänst.  

 

TABELL 2: DESKRIPTIV STATISTIK ÖVER PERIODEN 2005-2011 

VARIABEL Antal 

observationer 

Medelvärde Standard-

avvikelse 

Min 

 

Max 

Nettokostnad per invånare 2030 715,86 236,66 22,14 2936,63 

Invånardistans 2030 283,52 285,46 15,81 2166,53 

Befolkningsmängd 2030 31940,59 62659,01 2431 864324 

Logaritmerad befolkningsmängd 2030 9,32 0,93 7,80 13,67 

Tätortsgrad i procent 2030 9,17 20,7 0, 69 100 

Invånare per kvadratkilometer 2030 132,98  453,62  0,20  4617,90 

 

 

I bilaga 5 visas hur utvecklingen sett ut för variablerna invånardistans, tätortsgrad, invånare per 

kvadratkilometer och invånarantalet för Örebro kommun, Jönköping kommun samt ett 

genomsnitt i landet. Som figurerna 5.1, 5.2 och 5.3 i bilaga 5 visar är utvecklingen av 

tätortsgraden förhållandevis konstant. Vidare visar figurerna 5.4 och 5.5 i samma bilaga att 

invånardistansen minskar till skillnad från landsgenomsnittet som ökar (se figur 5.6 i bilaga 5). 

Figurerna 5.7, 5.8 och 5.9 i bilaga 5 visar utvecklingen av antalet invånare per kvadrat-

kilometer, dessa figurer visar stor variation. Befolkningsmängdens konstant positiva utveckling 

visas i figurerna 5.10, 5.11 och 5.12 i bilaga 5. 
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7. METOD OCH EKONOMETRISKA ÖVERVÄGANDEN 
 

Vid analys av paneldata används vanligtvis modeller med kommunspecifika effekter (fixed 

eller random). Ett Breusch and Pagan Lagrangian test visar (se tabell 6.1 i bilaga 6) att någon 

typ av kommunspecifik effekt bör användas för att ta hänsyn till heterogeniteten mellan 

kommunerna. Då några av de variabler som enligt tidigare studier och intervjuer med Staberyd 

(2013), Martinsson (2013), Carlsson (2013) och Lantz (2013) har utpekats som viktiga för att 

förklara strukturella kostnader för räddningstjänsten inte varierar över tid är en modell med 

kommunspecifika fixa effekter inte lämplig att använda. Som alternativ kan en så kallad 

random effekt modell användas. Det finns dock två faktorer som talar emot användandet av 

denna modell. För det första, och det viktigaste motivet, så visar ett Hausman specifikationstest 

(se tabell 6.1 i bilaga 6) att en random effekt modell statistiskt sett inte är lämplig att använda. 

För det andra så är det just heterogeniteten mellan kommunerna som jag vill försöka förklara. 

Jag kommer därför att skatta följande samband med hjälp av poolad OLS. 

  

𝑁𝐾𝑅!"   =   𝛽!     +   𝛽!   𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑚å𝑡𝑡 !"
     +   𝛽!   𝑙𝑛𝐵 !"

     + 𝛽!   (𝑇𝐺)!"   + 𝛽!   (𝐾𝐹)!"   + 𝑒!"         (2) 

 

Jag indexerar i för kommun och t för år. För ekvation (2) är avsikten att de oberoende 

variablerna ska förklara de strukturella merkostnaderna hos den beroende variabeln 

nettokostnad per invånare för räddningstjänst (NKR). De oberoende variablerna är något av 

densitetsmåtten invånardistans (ID) eller invånare per kvadratkilometer (IK) i kombination med 

variablerna befolkningsmängd (logaritmerad) (lnB), tätortsgrad (TG) och en dummyvariabel 

för medverkan i kommunalförbund (KF). Slumptermen betecknas e och antas vara 

normalfördelad med väntevärde noll och ha konstant varians.  

För att kontrollera residualerna testas för heteroskedasticitet med ett Breusch-Pagan/Cook-

Weisberg test. Testet återfinns i tabell 6.2 i bilaga 6 och visar att residualernas varians inte är 

konstant. Därför heteroskedasticitetskorrigeras kovariansmatrisen och anger så kallade robusta 

standardfel.  

För att avgöra om residualerna är normalfördelade genomförs ett normalitetstest för att kunna 

utläsa eventuell skevhet (skewness) och toppighet (kurtosis). Testresultatet återfinns i tabell 6.3 
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i bilaga 6. Residualernas normalfördelning visas också i histogrammen i figur 6.1 och 6.2 i 

samma bilaga. Som kan utläsas ur både tabellen och figurerna ansluter sig residualerna väl till 

en normalfördelning, även om viss kurtosis kan utläsas.  

Regressionerna grundar sig också i antagandet att residualerna är oberoende, vilket testas för 

med ett Wooldridge test. Resultatet återfinns i tabell 6.4 i bilaga 6 och visar att det inte går att 

förkasta att slumptermerna är autokorrelerade. Att materialet är autokorrelerat kan bero på 

flertalet orsaker, bland annat influenser av kostnadschocker som dröjt kvar över tid som leder 

till att residualerna samvarierar. En händelse som eventuellt kan förklara varför materialet är 

autokorrelerat är stormen Gudrun som drog in över södra Sverige under 2005 och medförde 

höga kostnader för räddningstjänst i vissa kommuner. Dessa kostnadsökningar kan eventuellt 

också ha medfört kostnadsökningar för närliggande kommuner då kommunerna enligt LSO är 

skyldiga att samarbeta vid katastrofer. En annan tänkbar förklaring till att autokorrelation råder 

är att vissa variabler saknas i modellen till exempel att modellen inte fullt ut tar hänsyn till 

heterogeniteten mellan kommunerna. För att korrigera för autokorrelation används den 

generaliserade minsta kvadratmetoden (GLS).  

I figur 6.3 och 6.4 i bilaga 6 visas residualerna i spridningsdiagram. Som kan avläsas ur 

figurerna kretsar residualerna i ett slumpmässigt mönster kring nollan med undantag för 

enstaka residualer som avviker.  

Korrelation anger det statistiska sambandets styrka och riktning mellan två variabler. För att 

kunna separera effekterna av olika oberoende variabler får korrelationen mellan dessa variabler 

inte vara för hög. Om allt för hög korrelation visas mellan variabler kan problem med 

multikolinjäritet föreligga. I tabell 6.5 i bilaga 6 redovisas en korrelationsmatris över 

datamaterialet och den visar att det endast föreligger låga korrelationer, med undantag för 

befolkningsmängden (logaritmerad) och invånardistansen som korrelerar med runt 0,50. Jag 

testar därför för potentiell multikolinjäritet med ett Variance Inflation Factor-test (VIF-test) och 

ett toleransindex (Andersson m.fl., 2007). Om ett högt VIF-värde visas i samband med ett lågt 

toleransindex är det ett tecken på att parametervärdena inte är statistiskt signifikanta 

(Wooldridge, 2000). Som visas i tabell 6.6 i bilaga 6 är varken VIF-värdena eller 

toleransindexen speciellt höga vilket innebär att risken för att multikolinjäritet föreligger är 

liten (Andersson m.fl., 2007).10 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Det gränsvärde som vanligtvis tyder på multikolinjäritet är 10. 
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8. RESULTAT 
 

I tabell 3 visas resultat från regressioner som skall förklara nettokostnaden per invånare för 

räddningstjänst mellan Sveriges kommuner över tidsperioden 2005-2011. Notera att de sista två 

kolumnerna innehåller de mått som den rådande schablonen i kostnadsutjämningssystemet 

bygger på (befolkningsmängd, tätortsgrad och invånare per kvadratkilometer).  

 

TABELL 3: BESTÄMNINGSFAKTORER FÖR NETTOKOSTNADEN FÖR RÄDDNINGSTJÄNST 

FÖR SAMTLIGA KOMMUNER 

VARIABEL OLS GLS OLS GLS 

Invånardistans 0,5158*** 
(0,0179) 

0,7726 
(1,2505) 
 

  

Befolkningsmängd, 
logaritmerad 

-37,0755*** 
(4,4371) 

-175,9372 
(230,9452) 

-114,9818*** 
(5,5282) 

-258,2678** 
(126,093) 

Tätortsgrad -1,3197*** 
(0,1360) 

-21,2134 
(165,7061) 

-0,9018*** 
(0,2059) 
 

-28,8760 
(161,2016) 

Invånare per 
kvadratkilometer 

  -0,0263 
(0,0395) 

-0,1183 
(0,3313) 

Kommunalförbund 8,2181 
(7,4473) 

-451,3139 
(393,9306) 
 

-52,1588*** 
(9,0063) 

-567,254** 
(254,2477) 

Konstant 941,8444*** 
(46,8667) 

2503,89 
(2712,307) 

1879,096*** 
(57,072) 

3600,006*** 
(1115,784) 

     

Förklaringsgrad, R2 0,5139  0,2486  

F-värde 347,71***  131,03***  

Wald chi2(4)  10,98**  7,04 

Antal observationer 2030 2030 2030 2030 

Not: Inom parentes anges robusta heteroskedasticitetskorrigerade standardfel. *** p-värde<0,01, ** p-värde<0,05, 
* p-värde<0,1. H0 för F-test och Wald-test: alla koefficienter är lika med noll. 

 

Enligt resultatet i tabell 3 framgår att nettokostnaden per invånare för räddningstjänst för alla 

kommuner oberoende av om de tillhandahåller bidrag eller inte påverkas positivt av ökad 

distans mellan individerna. Koefficienten för invånardistansen erhålls signifikant på 1-
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procentsnivån med positivt tecken. Koefficienterna för befolkningsmängd och tätortsgrad 

erhölls med signifikant negativ effekt på 1-procentsnivån. Det negativa värdet på 

befolkningsmängdens koefficient indikerar att nettokostnaden för räddningstjänst minskar när 

befolkningsmängden ökar. Tätortsgradens negativa koefficient visar på att nettokostnaden 

minskar när individerna väljer att bosätta sig i tätorter.   

Variabeln kommunalförbund visar att en kommun som skulle gå in i ett kommunalförbund 

skulle få en öka kostnad. Den positiva koefficienten är inte signifikant på 10-procentsnivån.  

När regressionen korrigeras för autokorrelation (GLS) erhålls alla koefficienter med samma 

tecken som utan korrigeringen, med undantag från variabeln kommunalförbund som erhålls 

med negativt tecken. Inga variabler erhålls med signifikant effekt på 10-procentenivån.  

Vid regression med densitetsmåttet invånare per kvadratkilometer erhålls samtliga variablers 

koefficienter signifikanta på 1-procentsnivån, med undantag för densitetsmåttet som inte är 

signifikant på 10-procentsnivån. En enprocentig ökning av befolkningsmängden visas med 

densitetsmåttet invånare per kvadratkilometer minska nettokostnaderna med 115 kronor per 

invånare, ceteris paribus. Samma minskning visas vara 37 kronor per invånare när 

densitetsmåttet invånardistans används.  

När regressionen korrigeras för autokorrelation erhålls koefficienterna för variablerna 

befolkningsmängd och medverkan i kommunalförbund signifikanta på 5-procentsnivån med 

negativt tecken. Ökad befolkningsmängd antas därför minska kostnaderna för räddningstjänst 

liksom medverkan i kommunalförbund.  

För att kunna jämföra om nettokostnaderna för en genomsnittlig nettomottagande kommun, det 

vill säga en kommun som erhåller bidrag från undermodellen, signifikant skiljer sig från 

motsvarande kostnad för en genomsnittlig kommun som inte erhåller bidrag från 

undermodellen genomförs ett parat t-test.  
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TABELL 4: JÄMFÖRELSE MELLAN NETTOKOSTNADER FÖR RÄDDNINGSTJÄNST FÖR 

KOMMUNER MED OCH UTAN BIDRAG FRÅN UNDERMODELLEN 

VARIABEL Antal 
observationer 

Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

Nettokostnad för 

nettomottagare 

343 988,65 284,26 41,51 2936,63 

Nettokostnad för 

icke nettomottagare 

1687 660,40 181,09 22,14 1404,75 

t-test (parat) 2030 715,86*** 236,66***   

Not: H0: det finns ingen signifikant skillnad mellan medelvärdena. *** p-värde<0,01, ** p-värde<0,05, 
p-värde<0,1. 
 

Som kan avläsas i tabell 4 är medelvärdet för nettokostnaden per invånare för räddningstjänst 

för nettomottagande kommuner högre än i kommuner som inte erhåller bidrag. Maxvärdet för 

nettokostnaden är mer än dubbelt så högt i nettomottagande kommuner än i kommuner som 

inte erhåller bidrag. Ett parat t-test visar att nettokostnaderna för en genomsnittlig 

nettomottagande kommun signifikant skiljer sig från motsvarande kostnad för en genomsnittlig 

kommun som inte erhåller bidrag. 

För att se om effekten av de förklarande variablerna skiljer sig åt mellan kommuner som 

erhåller bidrag från undermodellen och övriga kommuner så gör jag i ett nästa steg om 

estimeringen av ekvation (2) där jag separerar mellan dessa kommungrupper.  

I tabell 5 visas regressioner enbart med kommuner som erhållit bidrag från undermodellen. Det 

positiva värdet på invånardistansens koefficient visar att ökad distans mellan individerna ökar 

kostnaderna för räddningstjänst. Koefficient för variabeln antar värdet 0,4224 och är signifikant 

på 1-procentsnivån. Koefficienten för variabeln tätortsgrad erhålls också signifikant på 1-

procentsnivån. I kontrast till invånardistansen erhålls tätortsgraden med negativt tecken, ökad 

tätortsgrad förväntas därför minska kostnaderna för räddningstjänst.  

Ökad befolkningsmängd visas minska kostnaderna för räddningstjänst. Den negativa 

koefficienten erhålls inte signifikant på 10-procentsnivån. En nettomottagande kommun som 

väljer att medverka i kommunalförbund visas också minska kostnaderna. Den negativa 

koefficienten för kommunalförbund erhålls inte heller signifikant på 10-procentsnivån.  
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När hänsyn tas till seriell korrelation erhålls invånardistansen signifikant på 5-procentsnivån 

med positivt tecken. Detta indikerar på att kostnaderna för räddningstjänst bör öka med ökad 

invånardistans.  

Ökad befolkningsmängd indikerar på en kostnadsminskning. Den negativa koefficienten för 

befolkningsmängden är signifikant på 10-procentsnivån. Ökad tätortsgrad visas också minska 

kostnaderna för räddningstjänst för nettomottagande kommuner. Koefficienten erhålls inte 

signifikant på 10-procentsnivån.  

 

TABELL 5: BESTÄMNINGSFAKTORER FÖR NETTOKOSTNADEN FÖR RÄDDNINGSTJÄNST 

ENBART FÖR KOMMUNER SOM ERHÅLLER BIDRAG FRÅN UNDERMODELLEN  

VARIABEL OLS GLS OLS GLS 

Invånardistans 0,4224*** 

(0,0280) 

0,7596** 

(0,3090) 

  

Befolkningsmängd, 

logaritmerad 

-46,7557 

(34,4682) 

-130,1127* 

(109,7608) 

-164,2771*** 

(36,1437) 

-76,5804 

(85,6936) 

Tätortsgrad -2,0696*** 

(0,4752) 

-82,0773 

(147,0836) 

-0,8472 

(0,6888) 

300,5716 

 (188,6161) 

Invånare per 

kvadratkilometer 

  -24,9760*** 

(6,7045) 

73,6705 

(51,2629) 

Kommunalförbund -21,7191 

(23,7576) 

 -98,3714*** 

(29,0861) 

 

Konstant 1114,618*** 

(322,9966) 

1873,459* 

(685,8199) 

2495,451*** 

(325,3819) 

1195,108 

(1060,252) 

Förklaringsgrad, R2 0,4054  0,1567  

F-värde 110,81***  15,13***  

Wald chi2(3)  10,86*  16,20*** 

Antal observationer 343 343 343 343 

Not: Inom parentes anges robusta heteroskedasticitetskorrigerade standardfel. *** p-värde<0,01, ** p-värde<0,05, 
* p-värde<0,1. H0 för F-test och Wald-test: alla koefficienter är lika med noll. 
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Vid regression med densitetsmåttet invånare per kvadratkilometer visar att alla koefficienter för 

samtliga variablerna erhålls signifikanta på 1-procentsnivån med negativt tecken med undantag 

för variabeln tätortsgrad som inte har signifikant effekt på 10-procentsnivån.  

När regressionen korrigeras för autokorrelation erhålls inga variabler signifikanta på 10-

procentsnivån.   

I tabell 6 visas regressioner med kommuner som inte erhållit bidrag från undermodellen. För 

regression med densitetsmåttet invånardistans erhålls samtliga variabler signifikanta på 1-

procentsnivån med undantag för variabeln kommunalförbund som erhålls signifikant på 5-

procentsnivån.  

När regressionen korrigeras för autokorrelation erhålls inga variablers koefficienter signifikanta 

på 10-procentsnivån med undantag från tätortsgraden som erhålls signifikant med positiv effekt 

på 10-procentsnivån.  

I regressionen med densitetsmåttet invånare per kvadratkilometer erhålls koefficienterna för 

befolkningsmängden och tätortsgraden med signifikant negativ effekt på 1-procentsnivån. Detta 

tyder på att ökad populationsmängd och ökad andel individer som bosätter sig i tätorten 

minskar kostnaderna för räddningstjänst för kommuner som inte erhåller bidrag från 

undermodellen.  

De negativa koefficienterna för variablerna invånare per kvadratkilometer och 

kommunalförbund erhålls inte signifikanta på 10-procentsnivån.  

När regressionen korrigeras för autokorrelation erhålls variablerna befolkningsmängd, 

tätortsgrad och kommunalförbund signifikanta på 5-procentsnivån. Ökad befolkningsmängd 

och medverkan i kommunalförbund visas för icke nettomottagande kommuner minska 

kostnaderna. Ökad andel individer som bosätter sig i tätorten visas ha en positiv effekt på 

kostnaderna.   

Variabeln invånare per kvadratkilometer antas minska kostnaderna. Den negativa koefficienten 

erhålls inte signifikant på 10-procentsnivån.   
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TABELL 6: BESTÄMNINGSFAKTORER FÖR NETTOKOSTNADEN FÖR RÄDDNINGSTJÄNST 

ENBART FÖR KOMMUNER SOM INTE ERHÅLLER BIDRAG FRÅN UNDERMODELLEN 

VARIABEL OLS GLS OLS GLS 

Invånardistans 0,7635*** 

(0,0431) 

-0,1631 

(1,7671) 

  

Befolkningsmängd, 

logaritmerad 

-25,0764*** 

(4,5405) 

-2,6637 

(224,5644) 

-62,0255*** 

(4,3908) 

-360,576** 

(182,2841) 

Tätortsgrad -0,9867*** 

(0,1264) 

3,4107* 

(1,4027) 

-1,3643*** 

(0,1492) 

3,2954** 

(1,4257) 

Invånare per 

kvadratkilometer 

  -0,0648 

(0,0406) 

-0,0941 

(0,3090) 

Kommunalförbund 18,6928** 

(7,6633) 

287,0102 

(337,8506) 

-10,4457 

(8,4496) 

-597,3554** 

(266,1361) 

Konstant 764,6084*** 

(50,8240) 

602,1382 

(602,1382) 

1301,158*** 

(44,8077) 

4423,358** 

(1844,58) 

Förklaringsgrad, R2 0,3238  0,1403  

F-värde 188,61***  88,70***  

Wald chi2(4)  8,25*  10,40** 

Antal observationer 1687 1687 1687 1687 

Not: Inom parentes anges robusta heteroskedasticitetskorrigerade standardfel. *** p-värde<0,01, ** p-värde<0,05, 
* p-värde<0,1. H0 för F-test och Wald-test: alla koefficienter är lika med noll. 
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9. DISKUSSION 
 

I den här studien analyseras olika strukturella faktorer som kan förklara variationen av 

nettokostnader för räddningstjänst mellan Sveriges kommuner. Studiens syfte är att studera om 

kommuner med höga strukturella kostnader blir kompenserade via det kommunala 

kostnadsutjämningssystemet för dessa eller ej.  

När jag undersöker vilka faktorer som påverkar nettokostnaden per invånare för räddningstjänst 

under tidsperioden 2005-2011 visas val av densitetsmått påverka såväl förklaringsgraden som 

storleken och signifikansen på koefficienterna. Resultat visar att förklaringsgraden fördubblas 

(51 procent jämfört med 25 procent) när densitetmåttet invånardistans används istället för 

invånare per kvadratkilometer. Resultaten är således i linje med Jonsson (2009).  

Variabeln invånardistans erhålls alltid med signifikant positiv effekt på nettokostnaderna. 

Resultaten överensstämmer med förväntningarna på variabelns effekt. Densitetsmåttet invånare 

per kvadratkilometers inverkar på kostnaderna för räddningstjänst varierar. För kommuner som 

erhåller bidrag från undermodellen visas kostnaden öka av ökat antal invånare per 

kvadratkilometer. En förklaring till detta skulle kunna vara att kommuner som erhåller bidrag 

faktiskt har högre nettokostnader på grund av glesheten i befolkningen, men att 

befolkningsglesheten inte har lika stor effekt på nettokostnaden i kommuner som inte erhåller 

bidrag. Resultatet kan också ses som ett stöd till varför variabeln invånare per kvadratkilometer 

används i den rådande schablonen.  

Beträffande befolkningsmängden visar resultat att om invånarantalet i en kommun ökar så 

minska kostnaderna för tillhandahållandet av räddningstjänst. Storleken på variabelns effekt 

visar sig dock variera beroende på val av densitetsmått. Minskningen av kostnaderna visas vara 

betydligt större när invånare per kvadratkilometer används jämfört med invånardistansen. Den 

stora skillnaden leder till misstanke om att förklarade variabler som är viktiga för att förklara 

variationen av nettokostnaden saknas i modellen, exempelvis mått som inkomstskatt i 

respektive kommun. Att konstantens storlek i regressionerna kraftigt varierar är en annan 

tänkbar förklaring. Det konstant negativa tecknet på koefficienterna överensstämmer med 

Hanes (2002), att ökad befolkningsmängd minskar kostnaderna för tillhandahållandet av 

räddningstjänst. Emellertid visade Jaldell (2002) att ökad populationsstorlek kräver fler 

brandbilar och brandmän. Detta borde vara kostnadsdrivande och därmed öka 
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nettokostnaderna, vilket resultaten inte stödjer.  

Oberoende av vilket densitetsmått är storleken på befolkningsmängdens koefficient stor i 

jämförelse med de andra variablernas (med undantag för kommunalförbund). Resultat tyder 

därför på att mängden invånare i varje kommun påverkar nettokostnaden för räddningstjänst i 

hög grad. Detta skulle kunna förklara varför måttet folkmängd är en del av rådande schablonen. 

Samtidigt ger resultatet en indikation på att invånarantalet har större inverkan på 

nettokostnaderna i jämförelse med de andra måtten i den rådande schablonen, det vill säga 

invånare per kvadratkilometer och tätortsgraden, och därför eventuellt skulle behöva ha en 

större inverkan på bidragsfördelningen för att den ska bli rättvis. Det ligger dock utanför denna 

studie att djupare analysera detta.  

Hur stor befolkningsmängd respektive kommun har kan även samverka med både densitetsmått 

och tätortsgrad. En kommun med stort befolkningsunderlag och liten yta bör därför ha högre 

tätortsgrad och även bör densiteten vara högre (Lantz, 2013). Effekten av detta skulle kunna 

vara att kostnaderna minskar drastiskt.  

Enligt Staberyd (2013) och Lantz (2013) ökar kostnaderna för räddningstjänst när tätortsgraden 

är låg. Resultat visar att tätortsgraden generellt sett har en minskad effekt på kostnaderna och 

stödjer därmed Staberyds och Lantzs hypoteser. För kommuner som inte erhåller bidrag från 

undermodellen visas dock tätortsgrad ha en ökad effekt på kostnaderna. Resultatet är inte är i 

linje med förväntningarna. Det positiva tecknet skulle kunna eventuellt förklaras av att viktiga 

variabler som kan förklara variationen av nettokostnaden saknas i modellen.  

Effekten från variabeln kommunalförbund varierar kraftigt i såväl tecken som storlek. Att 

medverkan i kommunalförbund enligt resultat verkar öka kostnaderna för kommuner som inte 

erhåller bidrag från undermodellen kan möjligtvis förklaras av att dessa kommuner medvetet 

föredrar högre service- och kvalitetsval framför kostnadsminimering. Förmodligen anser dessa 

kommuner att medverkan i kommunalförbund är ett sätt att få önskemålet tillfredsställt. 

Variabelns negativa effekt på bidragskommuners nettokostnader leder till tankar att 

bidragskommuner med fördel borde ingå i kommunalförbund för att minska sina kostnader för 

räddningstjänst. Den negativa effekten kan även förklaras av att enskilda kommuner saknar 

effektiva verktyg och kunskap för att arbeta kostnadsminimerande och att ett samarbete därmed 

leder till ökad kunskap och möjligheter till att använda effektiva verktyg som medför minskade 

kostnader. Resultatet överensstämmer delvis med Hanes (2002) studie som visade att 
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medverkan i kommunalförbund minskar nettokostnaden. Resultatet skiljer sig dock för 

kommuner som erhåller bidrag från undermodellen. Kostnader för dessa kommuner visas öka 

kostnaderna. Det spridda resultatet för medverkan i kommunalförbund stämmer överens med 

Carlsson (2013), Staberyd (2013) och Martinsson (2013) som angav att vissa kommuner får 

ökade kostnader medan andra kommuners kostnader minskar vid medverkan i 

kommunalförbund.  

Att över hälften av kommunerna valde att ingå i ett kommunalförbund för räddningstjänst 

under 2009 tyder på att kommuner generellt sett söker sig till större samarbeten. Engagemanget 

i kommunalförbund kan därför ses som ett stöd till att ansvaret för räddningstjänst borde ligga 

på en högre beslutsnivå än på kommunal. På grund av att effekten för variabeln 

kommunalförbund varierar är det inte självklart att subsidiaritetsprincipen (i detta fall) är det 

effektivaste valet att fördela ansvaret på. Genom att låta högre nivåer överta ansvaret för 

räddningstjänst skulle kommunerna eventuellt kunna minska sina kostnader alternativt öka 

serviceutbudet till likartad kostnad som de har idag. Det finns emellertid risker med att låta 

högre nivåer sköta styrningen. Detta eftersom kommunerna förmodligen har större kunskap om 

de lokala preferenserna än de högre beslutsnivåerna och därför på ett bättre sätt har möjligheten 

att maximera utfallet.  

Enligt principal-agent-teorin bör den nivån som besitter den främsta kunskapen ha ansvaret för 

räddningstjänsten. Enligt resultat av denna studie kan jag dock inte svara på om det är 

kommunerna eller kommunalförbunden som har störst kunskap. Jag kan därför inte svara för 

vilken beslutsnivå som borde ha det övergripande ansvaret för räddningstjänst.  

När hänsyn tas till typ av kommun skiljer sig såväl signifikanserna, tecknen och storleken på 

koefficienterna åt. De variabler vars effekt på nettokostnaderna är relativt konstant är 

befolkningsmängden som erhålls signifikant med negativ effekt samt invånardistansen som 

erhålls med signifikant positivt tecken. Resultatet väcker misstanke om att kommuner påverkas 

av olika faktorer beroende på om de är mottagare av bidrag eller inte alternativt att viktiga 

variabler saknas i modellen.  

Resultatet i jämförelseanalysen visar att kommuner som erhåller bidrag från undermodellen i 

genomsnitt har högre nettokostnader för räddningstjänst än kommuner som inte erhåller bidrag. 

Resultatet kan tolkas som att kommunerna agerar för att maximera den totala nyttan och inte 

strategiskt för att maximera sin egen. Att de kommuner som är i behov av bidrag erhåller 
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bidrag kan tolkas som att ett samhällsekonomiskt utfall uppnås.  

Det bör emellertid uppmärksammas att även om nettomottagande kommuner har högre 

kostnader behöver det inte innebära att det enbart är strukturella merkostnader som dessa 

kommuner har. Möjligtvis skulle detta kunna innebära att nettomottagande kommuner räknar 

med bidraget som en slags intäkt (eftersom de uppfyller kriterierna för bidrag) och därmed 

saknar incitament att kostnadsminimera. Det skulle också kunna handlar om medvetna service- 

och kvalitetsval. Till exempel visar Buttener och Holm-Handullas (2008) och Edlund och 

Holmström (2010) att lägre nivåer i den offentliga sektorn som erhåller bidrag saknar 

incitament till att förändra sina beteenden och ser bidrag som en självklar intäkt och inte som 

ett komplement som det syftar till att vara. Det finns emellertid ingen anledning att tro att 

nettomottagande kommuner gör medvetna val för att erhålla bidrag som de annars inte skulle 

vara berättigade att få eftersom de komponenter som ingår i den rådande schablonen är svåra 

att påverka eftersom de är strukturella.     

Även om jag inte kan uttala mig om huruvida bidraget egentligen täcker strukturella kostnader 

kan jag dra slutsatsen att kommuner som generellt sett har högre nettokostnader för 

räddningstjänst får bidrag via det kommunala kostnadsutjämningssystemet. Resultat är såldes i 

linje med Shah (2012) som visade att utjämning av kostnader via kostnadsutjämningssystem 

var effektivt. Resultat skiljer sig dock från tidigare studier som visar att strukturella 

merkostnaderna inte blev utjämnade (Persson, 2006; Edlund och Holmström, 2010; Tinghög, 

2004).  

Då undersökningen inte helt kunnat ta hänsyn till alla de kostnader som undermodellen är ålagd 

att utjämna kan resultaten vara vanskliga att tolka. Att vissa kostnader saknas i undersökningen 

kan även leda till att effektiviteten i undermodellen inte alls är så effektiv som resultat visar. 

Bland annat visade Dahlberg och Rattsø (2010) att snedfördelning av bidrag ofta sker när 

kostnaderna inte kan kontrolleras, vilket är fallet i denna studie. Emellertid ger resultaten en 

indikation på att det existerar flertalet strukturella merkostnader i kommunerna som behöver 

utjämnas för att kunna skapa likvärdig servicenivå i landet. Till följd av studiens avgränsning 

vill jag i linje med Jonsson (2009) föreslå att räddningstjänsten skulle utgöra en egen 

undermodell i kostnadsutjämningssystemet eftersom verksamhetens kostnader går att granska 

till skillnad från övriga kostnader i den existerande undermodellen.  

 



	   39 

9.1  KRITIK MOT STUDIEN 

Den främsta kritiken mot studien handlar om att en stor del av de kostnader som den 

existerande schablonen ska kompensera för inte har kunnat tas med i beräkningarna. Bristen på 

data gör att slutsatserna blir svåra att tolka eftersom de inte är helt rättvisande mot 

undermodellen. Jag kan inte heller särskilja kostnader från medvetna kvalitetsval. 

Undersökningen kan därför inte svara för hur mycket varje kommun bör få i kompensation. 

Detta medför att jag inte heller kan uttala mig om värdegränserna i schablonen (tabell 1) bör 

ändras.  

 

Resultaten är också osäkra att tolka eftersom de flesta slutsatserna är dragna utifrån ett 

autokorrelerat material. Autokorrelationen kan eventuellt förklaras av efterdyningar till följd av 

de kostnadsökningar som exempel stormen Gudrun kan ha skapat som kan ha påverkat 

residualerna så att de samvarierar. Emellertid visas i tabell 6 att regression korrigerad för 

autokorrelation för kommuner som inte erhållit bidrag ger samma utfall som regressionen utan 

korrigering för autokorrelation med undantag för medverkan i kommunalförbund. Detta tyder 

på att residualerna för kommer som inte erhåller bidrag inte samvarierar. Detta kan möjligtvis 

förklaras av att kommuner som inte erhåller bidrag från undermodellen inte i lika stor 

utsträckning påverkades av de ökade kostnaderna som stormen Gudrun förde med sig.  

 

I linje med Tinghög (2004), Almendral (2002), Garcia-Milá (2003), Leibfritz (2009) och 

Jonsson (2009) finner jag att det råder brist på insyn i kostnadsutjämningssystemet. Att det är 

svårt att kontrollera kostnaderna är med all sannolikhet en av de avgörande anledningarna till 

att kostnadsutjämningssystemet är så svårt att förstå och det kan säkerligen också förklara 

varför tidigare studier lyser med sin frånvaro. Att kostnaderna inte lätt går att kontrollera skadar 

säkerligen också legitimiteten. 
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9.2  FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 

Resultaten av studien visar att det fortfarande finns mycket kvar att studera både gällande 

räddningstjänst och det kommunala kostnadsutjämningssystemet. Bland annat råder det stor 

variation på signifikansnivåer, storleken- och tecknen på koefficienterna. Resultatet kan därför 

ses som en indikation på att de variabler som används i studien inte fullt ut kan förklara 

variationen av de strukturella kostnaderna mellan kommunerna. Det skulle därför vara av 

intresse att undersöka detta vidare, exempelvis skulle variabler så som inkomstnivå, skattenivå 

och överspillningseffekter kunna adderas till regressionen.  

 

När det gäller det kommunala kostnadsutjämningssystemet finns också flera saker som kan 

vara intressant att fortsätta studera. Till exempel hade jag inte möjlighet att studera alla de 

kostnader som undermodellen syftar till att utjämna eftersom de inte särredovisas i 

kommunernas räkenskaper. Bristen på data väcker tankar om att det eventuellt kan finnas fler 

del-/undermodeller vars kostnader inte direkt går att granska. Det skulle därför vara intressant 

att undersöka om fallet är sådant. Flertalet av de slutsatser som jag gjort har också konstaterats 

utifrån ett autokorrelerat material. Det skulle därför vara av intresse att göra en likartad analys 

under en annan tidsperiod och då eventuellt också inkludera fler förklarande variabler.  

Då jag inte kan särskilja kostnader från medvetna kvalitetsval kan jag inte svara för hur mycket 

varje kommun bör få i kompensation. Detta medför att jag inte heller kan uttala mig om 

värdegränserna i schablonen (tabell 1) bör ändras. Det skulle vara intressant att undersöka 

huruvida bidragsbeloppsgränsernas storlek är rättvisande eller ej. En sådan studie kräver dock 

insamling av eget data för komponenterna lokala resor och administration för att kunna 

utvärdera undermodellen. Enligt Carlsson (2013) och Lantz (2013) redovisar kommunerna 

dock inte dessa kostnader separat och att särskilja dessa skulle vara mycket svårt. Om detta 

även är fallet för resterande kommuner skulle det innebära att en sådan studie är svår eller näst 

intill omöjlig att genomföra. 
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10. SLUTSATS 
 

Den här studien analyserar olika strukturella faktorer som kan förklara variationen i 

nettokostnader för räddningstjänst mellan Sveriges kommuner. Studiens syfte är att studera om 

kommuner med höga strukturella kostnader blir kompenserade via det kommunala 

kostnadsutjämningssystemet för dessa eller ej. Resultaten visar att val av densitetsmått har stor 

inverkan på såväl förklaringsgraden som koefficienternas storlek. Densitetsmåttet 

invånardistans visas förklara nettokostnaderna i högre grad än det densitetsmått som den 

rådande schablonen bygger på (invånare per kvadratkilometer). Effekten från medverkan i 

kommunalförbund varierar beroende på om kommunen erhåller bidrag från undermodellen 

eller inte samt om regressionen är korrigerad för autokorrelation. Ett parat t-test visar att 

nettokostnaderna för en genomsnittlig nettomottagande kommun signifikant skiljer sig från 

motsvarande kostnad för en genomsnittlig kommun som inte erhåller bidrag. 

Uppsatsens slutsats är att undermodellen kompenserar kommuner som i genomsnitt har högre 

nettokostnader per invånare för räddningstjänst. Däremot kan studien inte svara för om bidraget 

täcker strukturella kostnader eller ej. För att svara på den frågan krävs vidare undersökning. 

Resultat visar att de variabler som schablonen bygger på är rättvisande men att densitetmåttet 

med fördel skulle bytas ut från invånare per kvadratkilometer till invånardistans. Vidare visar 

undersökningen att befolkningsmängden har större inverkan på kostnaderna än tätortsgraden 

och densitetsmåttet. Resultaten indikerar på att befolkningsmängden eventuellt skulle behöva 

ha en större inverkan i bidragsfördelningen. Studien visar också att medverkan i 

kommunalförbund i majoriteten av fallen minskar kostnaderna vilket eventuellt borde tas 

hänsyn till vid bidragsfördelningen. Uppsatsen kan dock inte svara för om schablonens 

bidragsnivåer är effektiva för den slutsatsen krävs vidare studier. Resultaten bör också tolkas 

med viss försiktighet eftersom alla kostnader som undermodellen skall kompensera för inte 

togs med i undersökningen. Resultaten är även vanskliga att tolka eftersom slutsatserna i stort 

sett är dragna från ett autokorrelerat datamaterial.  
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BILAGA 1 BERÄKNINGSMETOD STRUKTURKOSTNADSUTREDNINGEN 
 

Beräkningarna har genomförts genom att summera nettokostnader för administration, lokala 

resor och övriga resor samt brandförsvar. En klassindelning av kommunerna har därefter 

gjorts som bygger på de mått för glesbyggd som Kommunala grundgarantiutredningen (KGU) 

ansett mest relevanta i detta sammanhang. Kommunerna har således först fördelats efter 

tätortsgrad. De erhållna klasserna har sedan grupperats med hänsyn till invånarantalen i 

kommunerna. Slutligen har en underindelning genomförts, denna gång efter antalet invånare 

per km2. För vart och ett av dessa statistiska mått har en begränsning genomförts för att 

identifiera beteckningen glesbyggd. Tillägg för merkostnader bör således, enligt KGU:s 

bedömning, komma i fråga endast för kommuner som har en tätortsgrad under 80 procent, en 

folkmängd som är mindre än 30 000 och ett invånarantal per km2 som understiger 10. Av 

redovisningen i tabell 18 (Ds Fi 1983:11, s. 102) framgår att nettokostnaderna sjunker med 

ökad tätortsgrad och med ökat antal invånare per km2 och att folkmängden har mindre 

betydelse. KGU har valt att utforma kostnadsskillnaderna mellan kommunerna som ett tillägg 

i förhållande till genomsnittskostnaden i riket. Konstruktionen innebär att de kommuner som 

har högre kostnader än genomsnittet får tillägg. Tilläggen har avrundats till jämna 25-tal kr 

per invånare. Enligt sammanställningen utgår tillägg 41 kommuner, varav 27 återfinns i de 

fyra nordligaste länen. Tilläggen redovisas kommunvis i bilaga K 6, kol. 2 (Ds Fi 1983:11, s. 

198-209). 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

BILAGA 2 BERÄKNINGSMETOD FÖR BIDRAGSFÖRDELNINGEN 
 

TABELL 4.1: DATAUNDERLAG:  
KONSTANTER, KR PER INVÅNARE 
 (2002 ÅRS PRISNIVÅ) 
Kommun Räddningstjänst m.m. 

Botkyrka 0 

Övertorneå 1 420 

 

Schablonkostnad: 

Botkyrka 0 = 0 kr per invånare 

Övertorneå 1 420 = 1 420 kr per invånare 

Standardkostnad i 2011 års kostnadsnivå:  

Botkyrka: 0* 1,015 * 1,001 * 1,001 * 1,011 * 1,027 * 1,027 * 0,992 * 1,018 * 

1,020 = 0 kr per invånare 

Övertorneå: 1 420 * 1,015 * 1,001 * 1,001 * 1,011 * 1,027 * 1,027 * 0,992 * 1,018 * 1,020 = 

1 892,25 kr per invånare 

 

TABELL 4.2: OMRÄKNING MED HJÄLP AV  
NETTOPRISINDEX (NPI) 
År  Utveckling i NPI (i procent) Omräkningsfaktor 

2003 1,5 1,015 

2004 0,1 1,001 

2005 0,1 1,001 

2006 1,1 1,011 

2007 2,7 1,027 

2008 2,7 1,027 

2009 -0,8 0,992 

2010 1,8 1,018 

2011 2 1,02 

 



	  
	  

Schablonkostnaden för administration, lokala resor och räddningstjänst beräknas utifrån det 

utfall i delmodellen för den kostnadsutjämning som gäller från och med 2005 då delmodellen 

uppdaterades, dock med nya beräkningar från detta år. Omräkning av bidraget till aktuella 

årets kostnadsnivå görs med hjälp av NPI för åren 2003–2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

BILAGA 3 UNDERLAG FÖR INTERVJU MED RÄDDNINGSCHEF 
 

-‐ Ni ingår/ ingår inte i ett kommunalförbund, hur fungerar det? 

-‐ (När ingick ni i förbundet och hur har det förändrats sedan dess?) 

-‐ Hur ser processen i en utryckning ut? 

-‐ Vad är den genomsnittliga kostnaden för en utryckning? 

-‐ Vilka är de komponenter som anses kostnadsdrivande? 

o I vilken grad? 

o Kan ni påverka dessa kostnader på något sätt? (Finns det substitut?) 

-‐ Tror du att dessa komponenter varierar från kommun till kommun? 

-‐ Hur redovisas dessa kostnader?  

o Särredovisas personal, material etc.? 

-‐ (Upplever du att kostnaderna för räddningstjänst har minskat i och med 

kommunalförbundet?) 

-‐ Känner ni till att det finns en undermodell i kostnadsutjämningssystemet som 

kompenserar kommuner för merkostnader för komponenterna ”administration, 

lokala resor och räddningstjänst”? 

-‐ (Vilken kommun i ert kommunalförbund tror du tjänar mest på förbundet, eller är 

det lika för alla?) 

Övrigt  

-‐ Får jag använda ditt namn som referens i min uppsats när jag argumenterar för- 

och emot effektiviteten av modellen?  

-‐ Är det möjligt att få återkoppla med dig om någon fråga dyker upp med tiden?  

 



	  
	  

BILAGA 4 UNDERLAG FÖR INTERVJU MED EKONOMIANSVARIG 
 

-‐ Känner du till att det finns en undermodell i kostnadsutjämningssystemet som 

kompenserar kommuner för merkostnader för komponenterna ”administration, lokala 

resor och räddningstjänst”? 

Frågor rörande kostnader för räddningstjänsten 

-‐ Hur redovisar ni kostnader gällande räddningstjänsten, det vill säga hur lättillgängliga 

är dessa kostnadsuppgifter om kommunen vill analysera siffrorna närmare? 

 

-‐ Hur stora var de totala kostnaderna för räddningstjänsten år 2012? På en graderad 

skala från 1 (osäker) till 7 (mycket säker), hur säker är denna kostnadsuppgift?  

-‐ Är det möjligt för kommunen att dela upp denna totala kostnad i olika beståndsdelar, 

såsom administration, resor, underhåll? (Ja/nej) 

-‐ Er kommun ingår/ingår inte i ett kommunalförbund för räddningstjänst. Hur har det 

påverkat kostnaderna för räddningstjänst? 

-‐  Vilken typ av kostnader har i så fall påverkats mest och hur? 

-‐ Anser ni att det finns kostnader för räddningstjänsten som är opåverkbara för 

kommunen? 

o Varför/ varför inte? 

o I vilken mån är de opåverkbara? 

o Vilka kostnadsslag är opåverkbara? 

o Vad är det som gör att ni anser att just dessa kostnader är opåverkbara? 

o Bedriver kommunen någon särskild analys kring dessa kostnader? 

Frågor rörande kostnader för myndighetsutövande 

Hur redovisar ni kostnader för administration gällande personal som utför 

myndighetsutövning, det vill säga hur lättillgängliga är dessa kostnadsuppgifter om 

kommunen vill analysera siffrorna närmare? 

-‐ Hur stora var de totala kostnaderna för administration gällande personal som utför 

myndighetsutövning år 2012? På en graderad skala från 1 (osäker) till 7 (mycket 

säker), hur säker är denna kostnadsuppgift? 



	  
	  

-‐ Hur redovisar ni kostnaderna för den myndighetsutprövande personalen att resa i 

tjänsten, det vill säga hur lättillgängliga är dessa kostnadsuppgifter om kommunen vill 

analysera siffrorna närmare? 

-‐ Hur stora var de totala kostnaderna för den myndighetsutprövande personalen att resa i 

tjänsten år 2012? På en graderad skala från 1 (osäker) till 7 (mycket säker), hur säker 

är denna kostnadsuppgift?  

-‐ Anser ni att det finns kostnader för myndighetsutövning som är opåverkbara för 

kommunen?  

o Varför/ varför inte? 

o I vilken mån är de opåverkbara? 

o Vilka kostnadsslag är opåverkbara? 

o Vad är det som gör att ni anser att just dessa kostnader är opåverkbara? 

o  Bedriver kommunen någon särskild analys kring dessa kostnader?  

-‐ Er kommun får i dagsläget inte något bidrag från undermodellen i 

kostnadsutjämningssystemet som kompenserar kommuner för merkostnader för 

komponenterna ”administration, lokala resor och räddningstjänst”. Upplever ni att ni 

skulle behöva bli kompenserade för opåverkbara kostnader inom någon av de tre 

komponenterna?   

Övrigt  

-‐ Får jag använda ditt namn som referens i min uppsats när jag argumenterar för- och 

emot effektiviteten av modellen?  

-‐ Är det möjligt att få återkoppla med dig om någon fråga dyker upp med tiden?  

 

 

 

 
 

 

 



	  
	  

BILAGA 5 UTVECKLING AV VARIABLER FÖR ÖREBRO- OCH 
JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMT GENOMSNITTLIG UTVECKLING I 

LANDET 
 

Figur 5.1: Tätortsgrad Örebro kommun                        

 

 

Figur 5.3: Genomsnittlig tätortsgrad i landet 
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Figur 5.2: Tätortsgrad Jönköping kommun	  
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Figur 5.4: Invånardistans Örebro kommun                   

 

 

Figur 5.6: Genomsnittlig invånardistans 
 i landet 

 

 

Figur 5.7: Invånare km2 Örebro kommun                            
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Figur 5.5: Invånardistans Jönköping kommun 

	  

Figur 5.8: Invånare km2 Jönköping kommun 

	  



	  
	  

 

Figur 5.9: Genomsnittlig invånare km2 i landet 

 

 

 

Figur 5.10: Befolkningsmängd Örebro  
kommun  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.12: Genomsnittlig befolkningsmängd 
 i landet 
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Figur 5.11: Befolkningsmängd Jönköping  
kommun	  



	  
	  

BILAGA 6 TEST FÖR ANTAGANDEN I OLS 
 

TABELL 6.1: BREUSCH OCH PAGAN LAGRANGIAN-TEST OCH HAUSMAN-TEST  

VARIABEL OLS invånardistans OLS invånare km2 

Breusch och Pagan, Chibar2(1) 3155,30*** 4073,72*** 

Hausman-test, Chi2(3) 32,61*** 12,57*** 

Not: H0 för Breusch och Pagan: var(u)=0. H0 för Hausman-test: inga systematiska skillnader 
 i koefficienterna. *** p-värde<0,01, ** p-värde<0,05, * p-värde<0,1. 
 

TABELL 6.2: HETEROSKEDASTICITETSTEST 

VARIABEL OLS invånardistans OLS invånare km2 

Chi2(1) 205,13*** 355,97*** 

Not: H0: konstant varians. *** p-värde<0,01, ** p-värde<0,05, * p-värde<0,1. 

 

TABELL 6.3: NORMALITETSTEST  

 VARIABEL OLS invånardistans OLS invånare km2 

Observation 2,0e+03 2,0e+03 

Pr(Skewness) 0,00*** 0,00*** 

Pr(Kurtosis) 0,00*** 0,00*** 

Not: H0: residualerna är inte normalfördelade. *** p-värde<0,01, 
 ** p-värde<0,05, * p-värde<0,1. 
 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

FIGUR 6.1: RESIDUALER FRÅN  
ESTIMERING AV EKVATION (2) MED 

DENSITETSMÅTTET INVÅNARDISTANS  
  

 

  

  

 

 

 

 

 

TABELL 6.4: AUTOKORRELATIONSTEST 

VARIABEL OLS invånardistans OLS invånare km2 

F(1,289) 16,174*** 15,297*** 

Not: H0: residualerna är inte autokorrelerade. *** p-värde<0,01, 
 ** p-värde<0,05, * p-värde<0,1. 
 

FIGUR 6.3: RESIDUALER FRÅN  
ESTIMERING AV EKVATION (2) MED 

DENSITETSMÅTTET INVÅNARDISTANS 
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FIGUR 6.2: RESIDUALER FRÅN 

ESTIMERING AV EKVATION (2) MED 

DENSITETSMÅTTET INVÅNARE KM2 

FIGUR 6.4: RESIDUALER FRÅN 

ESTIMERING AV EKVATION (2) MED 

DENSITETSMÅTTET INVÅNARE KM2 



	  
	  

 

TABELL 6.5: KORRELATIONSMATRIS 

VARIABEL NKR lnB IK TG ID KF 

NKR 1      

lnB -0,4775 1     

IK -0,1282 0,2115 1    

TG -0,1330 0,0868 0,1018 1   

ID 0,6947 -0,5214 -0,0115 -0,0113 1  

KF -0,1859 0,1436 0,0851 0,1213 -0,2708 1 

Not: NKR= nettokostnad för räddningstjänst per individ, lnB=logaritmerad befolkningsmängd,  
IK=invånare per kvadratkilometer, TG=tätortsgrad, ID=invånardistans, KF=kommunalförbund. 
 

TABELL 6.6: VIF-TEST 

 

 

 

 

 

Not: 1=invånardistans, 2=invånare per kvadratkilometer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABEL ID  lnB  IK  TG  KF   

VIF1 1,46  1,39  -  1,02  1,02   

1/VIF1 0,69  0,72  -  0,98  0,91   

VIF2 -  1,07  1,06  1,03  1,04   

1/VIF2 -  0,94  0,94  0,97  0,97   


