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Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns stordriftsfördelar i de svenska 

kommunerna. Genom tvärsnitts- och paneldataanalys undersöker vi om invånare har en 

negativ eller positiv påverkan på kommunernas totala kostnader per invånare. Två 

tidsperioder undersöks, den första är 2012 och den andra är 2000-2012. Analysen sker i två 

steg, det första steget med en regressionsanalys för att se hur invånare påverkar kostnaderna. 

Det andra steget sker efter att kommunerna har delats in i densitetsgrupper och en regression 

för varje grupp genomförs. Resultaten för tidsperioden 2012 visar att det finns stöd för 

stordriftsnackdelar i den första regressionen men efter indelningen i densitetsgrupper 

försvinner alla belägg för stordriftsnackdelar. Resultatet för tidsperioden 2000-2012 visar att 

det finns stöd för stordriftsfördelar i ett första skede och efter indelningen i densitetsgrupper 

är det endast densitetsgruppen med lägst befolkningstäthet som har stöd för stordriftsfördelar. 

Resultaten för den längre tidsperioden är mer statistiskt signifikanta och stämmer bättre 

överens med teorin än resultaten för den korta tidsperioden. 

 

Nyckelord: Stordriftsfördelar, stordriftsnackdelar, kommunkostnader 
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1. Inledning 

Sammanslagningar av kommuner är ett vanligt förekommande fenomen. Nyligen har Sveriges 

grannländer Danmark och Finland genomfört omfattande kommunsammanslagningar och just 

nu pågår även planeringen för kommunsammanslagning i Norge. Det pågår en diskussion om 

även Sverige bör slå samman kommuner. Det har i flera tidningar debatterats både för och 

emot sammanslagningar (Hedberg & Larsen, 2013). När små kommuner slås samman har 

frågor om minskad demokratisk representation och minskad lokaldemokrati väckts (Vince, 

1997). Argumenten om minskad demokrati bemöts ofta med de ekonomiska stordriftsfördelar 

som sammanslagningarna påstås ha (Byrnes & Dollery, 2002). Stordriftsfördelar uppkommer 

om kommunernas genomsnittliga verksamhetskostnader per invånare sjunker när antalet 

invånare ökar. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka om det finns stordriftsfördelar i de svenska 

kommunerna. Om det finns ekonomiska stordriftsfördelar ger detta stöd för att eventuella 

kommunsammanslagningar ger ekonomiska fördelar. I studien skiljer vi på stordriftsfördelar 

och densitetsfördelar. 

 

Tidigare internationella studier som undersökt om det finns stordriftsfördelar för kommuner 

har gett flera svar på frågan. Byrnes och Dollery (2002) har sammanfattat ett flertal 

australiensiska och internationella studier som ger uppfattningen om att resultaten från 

undersökningar av stordriftsfördelar skiljer sig åt. Det finns de studier som finner stöd för 

stordriftsfördelar, de som inte finner något stöd, men också de som finner stöd för 

stordriftsnackdelar. Dollery, Drew och Kortt (2012) undersöker om det finns bevis för 

stordriftsfördelar i 152 kommuner i Australien. Studien är uppdelad i två steg för att kunna 

skilja på effekten av stordriftsfördelar och densitetsfördelar. Densitetsfördelar till skillnad mot 

stordriftsfördelar är kostnadsminskningen som uppkommer till följd av att befolkningen bor 

tätt och inte kostnadsminskning som uppstår på grund av att kommunen har många invånare. 

Resultaten visar att det finns bevis för stordriftsfördelar i ett första steg men när kommunerna 

delas in i grupper efter befolkningstäthet så försvinner bevisen. 

 

Stordriftsfördelar finns om genomsnittskostnaden minskar när invånarantalet ökar. Om 

genomsnittskostnaden ökar när invånarantalet ökar finns bevis för stordriftsnackdelar. Vår 

studie inkluderar befolkningstäthet för att kunna skilja på stordriftsfördelar och 
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densitetsfördelar. Då stordriftsfördelar och densitetsfördelar är starkt positivt korrelerade kan 

bevis för stordriftsfördelar egentligen vara densitetsfördelar, vilket gör att studiens analys 

delas upp i två regressionsanalyser. Den första regressionsanalysen görs för att se om invånare 

har en statistisk signifikant negativ påverkan på kommunernas totala kostnader per invånare 

medan den andra regressionsanalysen inkluderar olika befolkningstäthetsgrupper som 

kommunerna är indelade i. Den senare regressionen visar om det finns stordriftsfördelar när 

hänsyn tas till befolkningstäthet. Data i uppsatsen är analyserad som paneldata för de 290 

svenska kommunerna och avser tidsperioderna 2012 och 2000-2012. I undersökningen 

används paneldataanalys och tvärsnittsanalys. 

 

Resultatet för tidsperioden 2000-2012 visar i ett första steg att bevis för stordriftsfördelar 

finns men när kommunerna delas in i grupper efter deras befolkningstäthet och en regression 

genomförs för varje grupp så försvinner bevisen för stordriftsfördelar. Endast för de 

kommunerna med lägst befolkningstäthet har invånare en statistisk signifikant negativ 

påverkan på kommunernas kostnader. Resultatet för tidsperioden 2012 visar i ett första steg 

att bevis för stordriftsnackdelar finns men efter att kommunerna delas in i 

befolkningstäthetsgrupper så försvinner bevisen för stordriftsnackdelar. 

 

Uppsatsens disposition är följande. I kapitel 2 beskrivs den produktionsteori som ligger till 

grund för stordriftsfördelar. I kapitel 3 beskrivs tidigare studier som har undersökt 

stordriftsfördelar.  Kapitel 4 beskriver studiens analyserade data. I kapitel 5 beskrivs den 

metod som används i studien. I kapitel 6 presenteras resultaten. I kapitel 7 diskuteras 

resultaten och resultaten kopplas till teori och tidigare studier. I kapitel 8 framförs våra 

slutsatser och policyrekommendationer. 
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2. Teoretisk bakgrund 

Tidigare studier har utgått ifrån att stordriftsfördelar inom kommuner kan förklaras med 

produktionsteori (Dollery, Drew & Kortt, 2012). Från en produktionsansatts kan kommuner 

anses vara produktionsenheter där produktionsfunktionen och skalavkastning är de avgörande 

faktorerna (Christoffersen & Larsen, 2007). En produktionsprocess kräver insatsfaktorer, så 

som kapital och arbetskraft. Där kombinationer av andel kapital och andel arbetskraft genom 

en teknologisk process ger en producerad vara. Dessa produktionsfunktioner har olika 

karaktäristika beroende på hur förhållandet mellan insatsfaktorer och produktion ser ut. 

Produktionsfunktionernas karaktäristiska kan delas in i tre typer när det gäller skalavkastning: 

Konstant skalavkastning, om insatsfaktorer fördubblas förväntas produktion fördubblas. 

Tilltagande skalavkastning, om insatsfaktorer fördubblas förväntas produktion att bli större än 

dubbelt så stor. Avtagande skalavkastning, om insatsfaktorer fördubblas förväntas produktion 

bli mindre än dubbelt så stor.(Perloff, 2014) 

 

Skalavkastningen handlar huvudsakligen om fysiska produkter som produceras. Ekonomiska 

stordriftsfördelar använder istället monetära mått för skalavkastning. En tilltagande 

skalavkastning innebär i monetära termer att den genomsnittliga kostnaden för en producerad 

enhet minskar. Konstant skalavkastning innebär att kostnaden per producerad enhet förblir 

den samma, och avtagande skalavkastning innebär att kostnaden per producerad enhet 

ökar.(Dollery, Drew & Kortt, 2012) 

 

Generellt antas att arbetskraftsintensiva verksamheter har mindre stordriftsfördelar, då en 

större produktion av en arbetskraftsintensiv tjänst leder till ett behov av en arbetskraft som 

korresponderar med en större produktion av tjänsten. Inom den kommunala sektorn kan 

äldreomsorg vara ett exempel på detta. Antalet äldre inom äldreomsorgen är då måttet på 

produktion. Om fler äldre tas in i äldreomsorgen kommer det kräva mer personal. Det 

motsatta kan sägas om kapitalintensiva tjänster, där en stor fast kostnad kan slås ut på fler 

brukare av tjänsten. Ett exempel på kapitalintensiva verksamheter är vatten- och 

avloppstjänster. Jonas Frejtorp (2012) har i en studie visat på stordriftsfördelar inom vatten- 

och avloppstjänster. Den stora kostnaden är att investera i reningsverk och avloppssystem, att 

ansluta ytterligare en brukare av systemet är relativt billigt. 
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I teorin leder stordriftsfördelar till att kostnadskurvan blir U-formad. Detta gäller både för 

genomsnittskostnader på kort och lång sikt. På kort sikt är kapital en fast kostnad. I en 

produktionsprocess kommer därför extra arbetskraft, som är en rörlig kostnad, sänka 

genomsnittskostnaden genom ökad produktivitet, men efter en viss punkt leder en ytterligare 

enhet arbetskraft till minskad produktivitet. Att anställa ytterligare en arbetare i produktionen 

ökar då marginalkostnaden.(Perloff, 2014) 

 

 

Figur 1: Marginalkostnadskurva 

 

Att marginalkostnaden ökar leder till att kurvan för den totala genomsnittliga kostnaden på 

kort sikt blir U-formad. Kostnaderna faller till en början men när marginalkostnaden korsar 

genomsnittskostnadskurvan stiger kostnaderna. Marginalkostnaden korsar 

genomsnittskostnaden vid dess lägsta punkt.(Perloff, 2014) 

 

 

Figur 2: Kortsiktig kostnadskurva 

 



5 
 

På lång sikt kan den fasta kostnaden till en början slås ut på fler producerade varor. På lång 

sikt finns möjlighet till att göra nya investeringar vilket leder till att den långsiktiga 

kostnadskurvan existerar vid de optimala punkterna för kortsiktiga kostnadskurvor för olika 

investeringsnivåer.(Perloff, 2014) 

 

 

Figur 3: Långsiktig kostnadskurva 

 

Stora företag får enligt produktionsteorin lägre kostnader än små företag eftersom de drar 

nytta av stordriftsfördelar. Vid en viss punkt kan dock stora företag få stordriftsnackdelar. Det 

kan exempelvis bero på att det blir svårare att kommunicera inom företaget och mer krävande 

att administrera arbetet. För en kommun kan detta jämföras med att den fasta kostnaden till en 

början kan slås ut på fler individer. Investeringar och större befolkning kommer leda till att 

kommunen blir så effektiv som den möjligen kan, och kommer befinna sig i minimipunkten 

av kostnadskurvan. I Figur 4 är denna befolkningsmängd Q2. När antalet individer blir större 

än Q2 blir det svårare att administrativt kontrollera kommunen vilket kan medföra större 

kostnader. Istället för stordriftsfördelar blir det stordriftsnackdelar. Givet detta är det 

osannolikt att få en linjär kostnadsfunktion i praktiken (Perloff, 2014). 

 

Figur 4: Stordriftsfördelar och stordriftsnackdelar 
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Ekonomiska stordriftsfördelar inom kommuner bör inte blandas ihop med ekonomiska 

densitetsfördelar. Ett exempel som tydligt illustrerar skillnaden mellan densitetsfördelar och 

stordriftsfördelar är genomsnittskostnaden för ett bussbolag. Densitetsfördelar finns om 

genomsnittskostnaden sjunker för bussbolaget när extra stolar sätts in i bussen utan att 

busslinjen förlängs, stordriftsfördelar uppkommer om genomsnittskostnaden sjunker när 

busslinjen förlängs utan att ändra bussens storlek (Dollery, Drew & Kortt, 2012). 

 

Från ett kommunperspektiv kommer endast den långsiktiga kostnadskurvan vara av intresse 

eftersom kommuner förväntas erbjuda liknande service och kvalitet. Det vill säga att de 

kommer genomföra de investeringar som krävs för att tillgodose invånarnas behov av service. 

Givet att teorin stämmer överens med verkligheten kommer vår empiriska undersökning ge en 

skattad kostnadskurva som är negativt avtagande eller eventuellt U-formad. Om skattningen 

av kostnadskurvan är U-formad är det möjligt att hitta en skattning för den optimala 

befolkningsmängden för en kommun.  
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3. Tidigare studier 

Flera studier om stordriftsfördelar i kommuner har gjorts runtom i världen. Forskningen har 

visat på varierande resultat. Vissa studier har hittat stöd för stordriftsfördelar, andra har hittat 

bevis för stordriftsnackdelar men det finns även studier som inte hittar bevis för varken 

stordriftsfördelar eller stordriftsnackdelar. 

 

Joel Byrnes och Brian Dollery (2002) har i en artikel sammanfattat resultat och metoder från 

tidigare studier i syfte att hitta bevis för stordriftsfördelar i australiensiska kommuner. 

Artikeln gör en sammanställning av tre olika huvudriktningar för att mäta stordriftsfördelar. 

Det finns enligt Byrnes och Dollery bara en metod som lämpar sig för att mäta 

stordriftsfördelar i kommuner. Metoden går ut på att undersöka den nuvarande 

storleksfördelningen av kommunerna och på så vis kunna skatta en långsiktig kostnadskurva. 

Detta tillvägagångssätt är enligt Byrnes och Dollery det som anses vara standardtekniken vid 

undersökningar av stordriftsfördelar. Artikeln tar sedan upp metoden och resultaten från 

tidigare studier som gjorts i Australien och internationellt. Av de studier som gjorts med hjälp 

av regressionsanalys är minstakvadratmetoden det vanligaste sättet att skatta kostnadskurvan 

för kommuner, och population används oftast som mått på produktion. Artikeln ger en bra 

översikt av området och hur det tidigare studierna har gått tillväga för att undersöka 

problemet. I tabell 1 visas de resultat som studierna i Byrnes och Dollerys sammanfattning 

kommit fram till. 

Tabell 1: Resultat från Byrnes och Dollery (2002) 
Resultat Författare  

Bevis för stordriftsfördelar Alt (1971) 

Boaden (1971) 

Chicoine m fl. (1989) 

Daveis m fl (1972) 

 

Gupta och Hutton (1968) 

Hirsch (1959) 

McDavid (2001) 

Nicholson och Topham (1975) 

 

Inga bevis för 

stordriftsfördelar/nackdelar 

 

Ahlbrant (1973) 

Alt (1971) 

Danzinger (1978) 

Davies m fl (1972) 

Foster m fl (1980) 

Hirsch (1959) 

 

Hirsch (1965) 

Jackman och Papadachi (1981) 

Kleinman m fl (1990) 

Lamont (1982) 

Schofield (1978) 

 

Bevis för stordriftsnackdelar 

 

Alt (1971) 

Ashford m fl (1976) 

Boden (1971) 

Chicoine m fl (1989) 

Danzinger (1978) 

Davies m fl (1971) 

Foster m fl (1980) 

 

Gupta och Hutton (1968) 

Hirsch (1959) 

Ostrom och Parks (1973) 

Pinch (1978) 

Pinch (1980) 

Schofield (1978) 

Källa: Byrnes och Dollery (2002) 
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Att använda invånare som produktionsmått är dock inte helt oproblematiskt. Byrnes, Crase 

och Dollery (2008) lägger fram bevis för att befolkning inte är ett bra mått på produktion. De 

pekar på att befolkningen mellan kommuner skiljer sig åt och att servicen skiljer sig mellan 

kommuner. Det blir därför svårt att göra en bra estimering av stordriftsfördelarna, då en sämre 

service som följd av större population kan se ut som stordriftsfördelar. Användandet av 

befolkning som mått på produktion är dock vedertaget. Dessutom ger det oss möjlighet att 

bättre jämföra vår studies resultat med vad tidigare studier kommit fram till. 

 

Dollery, Drew och Kortt (2012) studerar om det finns stordriftsfördelar i de 152 kommunerna 

i New South Wales Australien. De undersöker om det finns stordriftsfördelar genom att 

undersöka hur invånarantalet och befolkningstätheten påverkar kommunernas kostnader. De 

använder sig av paneldata och minstakvadratmetoden för att skatta invånares påverkan på 

kommunens kostnader. Beroende variabler som ingår i regressionsanalysen är totala 

kostnader, offentlig konsumtion, rekreations kostnad, kostnad för miljö och hälsa, samt 

återstående utgifter. De förklarande variablerna som inkluderas är invånare, invånare i kvadrat 

och befolkningstäthet. Kontrollvariablerna som används i studien är befolkningsökning, 

hektar med jordbruksland, medelinkomst, arbetslöshet, antal singelföräldrar, antal som får 

pension och andel av befolkningen som är urinvånare (Aboriginer). Dollery, Drew och Kortt 

gör två regressionsanalyser för att undersöka om stordriftsfördelar finns. Den första 

regressionsanalysen tyder på att det finns stordriftsfördelar. Eftersom invånarantalet och 

befolkningstäthet har en positiv korrelation så kan bevisen för stordriftsfördelar vara 

densitetsfördelar. I den andra regressionsanalysen delas kommuner upp i fyra grupper för att 

undersöka kommuner med liknande densitet. Resultatet av denna analys är att bevisen för 

stordriftsfördelar försvinner. Dollery, Drew och Kortts studie är relevant då den undersöker en 

frågeställning som liknar vår. 

 

Vidare studerar Holcombe och Williams (2009) om det finns stordriftsfördelar för kommuner 

med mer än 50 000 invånare i USA. Metoden som används liknar den som Dollery, Drew och 

Kortt (2012) använder. Holcombe och Williams gör som Dollery, Drew och Kortt (2012) två 

olika regressionsanalyser. I den första regressionsanalysen undersöker de om det finns 

stordriftsfördelar eller stordriftsnackdelar i landets kommuner. Totala kostnader per invånare 

används som beroende variabel och invånarantalet, invånarantalet i kvadrat och 

befolkningstäthet som förklarande variabler. Holcombe och Williams använder 

kontrollvariablerna befolkningstillväxt, andel högskolestudenter, andel av befolkningen som 
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ingår i arbetskraften, andel av befolkningen som befinner sig under fattigdomsgränsen, 

median av husens taxeringsvärde, median inkomst, median ålder, andel som går i skolan, 

andel svarta, antal singelföräldrar samt dummies för staterna. I den andra regressionsanalysen 

delas kommunerna upp i grupper efter densitet och en regressionsanalys för varje grupp görs. 

Holcombe och Williams resultat visar att det finns svaga bevis för stordriftsnackdelar i den 

första analysen. Beläggen för stordriftsnackdelar försvinner i den andra genomförda 

regressionsanalysen. Alltså finns det ej stordriftsfördelar eller stordriftsnackdelar när man 

jämför kommuner med liknande befolkningstäthet. 

 

Undersökningar om stordriftsfördelar i Sverige är mer sällsynta. Däremot har undersökningar 

om populationsförändringar gjorts. Fjertorp (2013) undersöker hur befolkningsförändringar 

påverkar en kommuns ekonomi. Fjertorps frågeställning och metod skiljer sig från de tidigare 

nämnda studierna, men är ändå relevanta då Fjertorp undersöker Sveriges kommuner, samt att 

studiens slutsats är att demografiska förändringar har betydelse för en kommuns ekonomi. I 

metoden som Fjertorp använder för att undersöka hur befolkningsförändringar påverkar 

kommuners ekonomi används befolkningsutveckling som oberoende variabel och olika 

ekonomiska mått som beroende variabler i ett antal mindre regressioner. 
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4. Data 

I detta avsnitt så beskrivs den data som används i uppsatsen. Den data som används i 

uppsatsen är hämtad från kolada (svenska kommuner och landstings databas) och Statistiska 

centralbyrån. Det som undersöks är Sveriges 290 kommuner och tidsperioden är 2000-2012. 

 

I tabell 2 visas deskriptiv statistik för de variabler som ingår i uppsatsen. Maximalt antal 

observationer är 3770 men ingen variabel har fullt antal observationer. En anledning till 

bortfallen är att Knivsta kommun inte fanns förrän 2003 och data därför inte finns tillgänglig 

tidigare.   

Tabell 2: Deskriptiv statistik 
Variabel Antal 

observationer 

Medelvärde Standard-

avvikelse 

Min Max 

Invånare 10000-tal 3768 3,161 6,149 0,242 88,124 

Invånare^2 3768 47,792 405,286 0,059 7765,751 

Befolkningstäthet 

inv/km
2 

3768 130,317 443,885 0,2 4 708,2 

Befolkningsförändring 

i % 

3760 – 0,248 4,303 – 11,1 17,7 

Arbetslöshet i % 3767 6,03 2,484 1,1 19,5 

Medelinkomst i 1000-

tal 

3768 193,482 25,658 132,8 300,4 

Andel Invånare65+ 3768 0,2 0,039 0,082 0,316 

Totala kostnader i 

kr/inv 

3762 49 117,1 9182,445 27578 92894 

 

Variablerna som används i uppsatsen motiveras genom tidigare studier om stordriftsfördelar i 

kommuner. Dollery, Drew och Kortt (2012) använder i sin regression invånare, invånare i 

kvadrat och befolkningstäthet som förklarande variabler. Kontrollvariablerna som används är 

befolkningsökning, hektar med jordbruksland, medelinkomst, arbetslöshet, antal 

singelföräldrar, antal pensionärer och andel av befolkningen som är urinvånare (Aboriginer). 

Den beroende variabeln totala kostnader per invånare delas upp i vissa regressioner för att se 

hur olika typer av kostnader påverkas.  

 

Holcombe och Williams (2009) använder totala kostnader per invånare som beroende variabel 

och invånarantalet, invånarantalet i kvadrat och befolkningstäthet som förklarande variabler. 

Kontrollvariablerna som ingår är befolkningstillväxt, andel högskolestudenter, andel av 

befolkningen som ingår i arbetskraften, andel av befolkningen som befinner sig under 

fattigdomsgränsen, median av husens taxeringsvärde, median inkomst, median ålder, andel 

som går i skolan, andel svarta, antal singelföräldrar samt dummies för staterna. 
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I vår uppsats används kommunverksamhetens kostnader i kronor per invånare som den 

beroende variabeln. Det kommer inte ske någon uppdelning av kostnadsvariabeln eftersom 

uppsatsens syfte är att undersöka om det finns stordriftsfördelar och inte hur olika typer av 

kostnader påverkas. I tabell 2 visas beskrivande statistik. Kommunernas totala 

verksamhetskostnader har ett medelvärde på 49 711,1 kronor per invånare och år. Det finns 

tydliga skillnader mellan kommunernas totala kostnader. Den minsta observerade 

verksamhetskostnaden är 27 578 kr och den största är 92 894. Skillnaden mellan minsta och 

största kostnad ger indikationer om att verksamheten i vissa kommuner kan effektiviseras. 

 

Kommunernas invånarantal används som en av de förklarande variablerna för att undersöka 

hur den påverkar kommunens kostnader. Variabeln invånare är skriven i tiotusental för att 

tolkningen blir lättare. Istället för att undersöka hur kostnaderna förändras när invånarantalet 

ökar med en person så undersöks hur kostnaderna förändras när invånarantalet ökar med 10 

000. Utifrån teorin antas invånare ha en negativ effekt på kostnaderna. För att kunna finna 

stöd för stordriftsfördelar måste invånarantalet påverka kostnaden negativt. Tabell 2 visar att 

den genomsnittliga kommunen har 31 612 invånare. Den största kommunen är Stockholms 

kommun med 881 235 invånare och den minsta kommunen är Bjurholms kommun med 2 421 

invånare. Invånare i kvadrat är med för att tillåta för en icke linjär påverkan och används som 

en förklarande variabel. Som teoriavsnittet nämner är det inte troligt att få en linjär 

kostnadsfunktion. 

 

Det har i tidigare studier diskuterats huruvida invånare är ett bra mått på produktion eller ej. 

Den mest förekommande kritiken mot invånare som mått på produktion är att kommuner med 

samma invånarantal kan skilja sig åt med avseende på demografi, densitet och 

socioekonomiska faktorer, samt att servicekvaliteten som invånare nyttjar kan vara olika 

beroende på kommun. Även om användandet av invånare som ett mått på produktion inte är 

perfekt så är det ändå det mest accepterade i den här typen av undersökningar (Dollery, 

Byrnes, & Crase, 2008). 

 

Befolkningstäthet är antal invånare per kvadratkilometer och används som en förklarande 

variabel. Variabeln används för att kunna särskilja stordriftsfördelar från densitetsfördelar. 

Om invånarantal och densitet har en hög positiv korrelation måste kommuner med liknande 

densitet jämföras med varandra för att hitta bevis för stordriftsfördelar. Det finns tydliga 

skillnader mellan kommuners densitet. Tabell 2 visar att den kommun med lägst 
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befolkningstäthet har 0,2 invånare per kvadratkilometer och den kommun med högst 

befolkningstäthet har 4708 invånare per kvadratkilometer 

 

Likt de tidigare studierna så kommer vår undersökning att inkludera ett antal kontrollvariabler 

för att kontrollera för demografiska och socioekonomiska effekter som kan tänkas påverka en 

kommunskostnader. 

 

Befolkningsförändring under senaste femårsperioden i procent finns med som kontrollvariabel 

eftersom den förväntas påverka kommunens ekonomi. Jonas Fjertorp (2012) kom i sin studie 

fram till att befolkningsförändringen har tydliga konsekvenser för svenska kommuners 

kostnader. Tabell 2 visar att medelförändringen för Sveriges kommuner antar ett negativt 

värde på -0,248 procent. Detta beror troligtvis på urbaniseringen då det inte pågår en 

befolkningsminskning i Sverige. När människor flyttar från mindre kommuner till större 

kommuner blir den procentuella negativa förändringen i den mindre kommunen större än den 

positiva förändringen i den större kommunen. Om till exempel 1200 flyttar från Bjurholm till 

Stockholm kommer Bjurholms befolkningsförändring bli -50 procent medan förändringen i 

Stockholm endast blir ca +0,14 procent. Detta gör att medelvärdet blir negativt trots att 

Sverige har haft en positiv befolkningsutveckling (Statistiska centralbyrån, 2015). 

 

Andel invånare som är 65 år och äldre finns med för att kontrollera kommuners demografiska 

skillnader, då äldre människor förväntas medföra större kostnader för kommunerna (Ruggeri 

& Zou, 2007). 

 

Arbetslöshet mäts i procent. Den genomsnittliga arbetslösheten för Sveriges kommuner visas i 

tabell 2 och är 6,03 procent. Dollery, Drew och Kortt (2012) använder arbetslöshet som en 

kontrollvariabel för att få med de socioekonomiska faktorerna som kan påverka en kommuns 

kostnader. I vår uppsats kommer arbetslösheten att användas på samma sätt som nämnts ovan. 

 

Kommuninvånarnas medelinkomst används för att kontrollera skillnader mellan olika 

kommuner. Givet att kommunens tjänster är en normal vara så borde kostnaderna öka om 

inkomsterna ökar (Holcombe & Williams, 2009). I tabell 2 är medelinkomsten angivet i 

tusental kronor och medelvärdet är 193. 
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Eftersom kostnaderna är uttryckta i nominella tal så införs tids-dummies för åren 2001-2012, 

där 2000, används som referensår för att kontrollera för de effekter som förändras över tid 

men är samma över kommungränserna. Kostnaden per capita ökar över tid i alla kommuner, 

men genom att använda tids-dummies kontrollerar regressionsanalysen för sådana effekter, till 

exempel effekten inflation. 

 

Denna uppsats utelämnar en del av de variabler som tidigare studier har använt sig av. Det 

finns till exempel ingen data för Sverige över hur många personer som lever under 

fattigdomsgränsen. Variablerna jordbruksmark, singelföräldrar, urinvånare, andel svarta, antal 

högskolestudenter, andel av befolkningen som ingår i arbetskraften, median av husens 

taxeringsvärde, median ålder och andel som går i skolan utesluts på grund av att de inte är 

relevanta eller att de socioekonomiska skillnader som dessa variabler avser att mäta fångas 

upp av andra variabler. 
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5. Empirisk modell 

Byrnes och Dollery (2002) förklarar i sin studie att det bara finns en metod som lämpar sig för 

att mäta stordriftsfördelar i kommuner. Metoden går ut på att undersöka den nuvarande 

storleksfördelningen av kommunerna och på så vis skatta en långsiktig kostnadskurva. 

Dollery Drew och Kortt (2012) samt Holcombe och Williams (2009) som har undersökt 

stordriftsfördelar genom att skatta en kostnadskurva, har använt sig av en paneldataanalys. I 

de båda studierna görs en regression med minstakvadratmetoden för att skatta variablernas 

påverkan på kostnaderna. De delar sedan in kommunerna i befolkningstäthetsgrupper för att 

undersöka om stordriftsfördelar finns när kommuner med liknande densitet jämförs. 

Tidsperioden för båda studierna är ett år. 

 

Data i denna uppsats är en panel för de 290 svenska kommunerna. Likt de tidigare studierna 

kommer regressionen i vår uppsats göras med minstakvadratmetoden. Det finns tre 

antaganden att ta hänsyn till när minstakvadratmetoden används. Det första antagandet är att 

feltermen ska ha ett medelvärde på noll. Det andra antagandet är att regressionsmodellens 

variabler är oberoende av varandra och antar samma fördelning, det tredje och sista 

antagandet är att stora extremvärden i data är osannolikt. Minstakvadratmetodens antaganden 

är i praktiken inte alltid uppfyllda men för att kunna ha en statistisk ansats antas att 

antagandena är uppfyllda. Regressionen ser ut på följande sätt och avser år 2012: 

 

𝑇𝐾𝑖 = 𝛽0
𝑖 + 𝛽1

𝑖𝐼𝑁𝑉𝑖 + 𝛽2
𝑖 𝐼𝑁𝑉𝑖

2 + 𝛽3
𝑖 𝐵𝑇𝑖 + 𝛽4

𝑖𝐵𝐹𝑖 + 𝛽5
𝑖 𝐼𝑁𝑉65𝑖 + 𝛽6

𝑖 𝐴𝐿𝑖 + 𝛽7
𝑖 𝑀𝐼𝑖 + 휀 (1) 

 

Variablerna är totala kostnader per invånare (TK), antal invånare mätt per tiotusental (INV), 

Invånare i kvadrat (INV^2), befolkningstäthet (BT), befolkningsförändring (BF), Andel 

invånare som är 65 år eller äldre (INV65), arbetslöshet (AL) och medelinkomst (MI). 

 

Efter att den första regressionen är genomförd görs en korrelationsanalys mellan variablerna 

befolkningstäthet och invånare. Anledningen till att göra korrelationsanalysen är att se om 

befolkningstäthet och invånare har en stark korrelation. Om korrelationen är starkt positiv så 

kan bevis för stordriftsfördelar i själva verket vara densitetsfördelar. I detta fall så behöver 

kommunerna delas upp utifrån deras befolkningstäthet för att se om bevisen för 

stordriftsfördelar kvarstår när kommuner med liknande befolkningstäthet jämförs. Om 

korrelationen istället är starkt negativ behöver kommuner också delas upp efter 
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befolkningstäthet. Om större befolkning leder till högre kostnader och befolkningstäthet leder 

till lägre kostnader kan två signifikanta koefficienter ge ett icke signifikant resultat då 

effekterna slår ut varandra. Därför behövs en kommunindelning efter befolkningstäthet även i 

detta fall. Efter befolkningstäthetsindelningen görs sedan separata regressioner för varje 

befolkningstäthetsgrupp
1
 men denna gång utan variabeln befolkningstäthet(BT) för att se om 

eventuella bevis för stordriftsfördelar kvarstår. Regressionen ser ut som följer: 

 

𝑇𝐾𝑖 = 𝛽0
𝑖 + 𝛽1

𝑖𝐼𝑁𝑉𝑖 + 𝛽2
𝑖 𝐼𝑁𝑉𝑖

2 + 𝛽3
𝑖 𝐵𝐹𝑖 + 𝛽4

𝑖𝐼𝑁𝑉65𝑖 + 𝛽5
𝑖 𝐴𝐿𝑖 + 𝛽6

𝑖 𝑀𝐼𝑖 + 휀 (2) 

 

För att bygga vidare på de tidigare studierna så kommer vår uppsats även undersöka om det 

finns bevis för stordriftsfördelar genom att undersöka en längre tidsperiod. Istället för att bara 

undersöka ett år så undersöker vår uppsats även tidsperioden 2000-2012. Analysen är en 

paneldataanalys för att estimera invånarnas påverkan på kommunernas totala kostnader i 

kronor per invånare. Regressionen ser ut som följer:  

 

𝑇𝐾𝑡
𝑖 = 𝛽0

𝑖 + 𝛽1
𝑖𝐼𝑁𝑉𝑡

𝑖 + 𝛽2
𝑖 𝐼𝑁𝑉𝑡

𝑖2
+ 𝛽3

𝑖 𝐵𝑇𝑡
𝑖 + 𝛽4

𝑖𝐵𝐹𝑡
𝑖 + 𝛽5

𝑖 𝐼𝑁𝑉65𝑡
𝑖 + 𝛽6

𝑖 𝐴𝐿𝑡
𝑖 + 𝛽7

𝑖 𝑀𝐼𝑡
𝑖 + 𝛿𝑡𝑇𝐷𝑡 + 휀   (3) 

 

Där variablerna är de samma som funktion 1 med undantag för den nya tids-dummies 

variabeln (TD). I regressionen används fixda effekter för att ta med faktorer som är olika för 

kommuner men är någorlunda samma över tid. I regressionen används även tids-dummies för 

att kontrollera för faktorer som förändras över tid men är någorlunda samma för kommunerna. 

Likt den tidigare analysen för tidsperiod 2012 kommer det ske en uppdelning av kommuner 

efter befolkningstäthet om korrelationen mellan befolkningstäthet och invånare är starkt 

positiv. Efter befolkningstäthetsindelningen görs sedan separata regressioner för varje 

befolkningstäthetsgrupp men denna gång utan variabeln befolkningstäthet(BT) för att se om 

eventuella bevis för stordriftsfördelar kvarstår. Regressionen ser ut som följer: 

 

𝑇𝐾𝑡
𝑖 = 𝛽0

𝑖 + 𝛽1
𝑖𝐼𝑁𝑉𝑡

𝑖 + 𝛽2
𝑖 𝐼𝑁𝑉𝑡

𝑖2
+ 𝛽3

𝑖 𝐵𝐹𝑡
𝑖 + 𝛽4

𝑖𝐼𝑁𝑉65𝑡
𝑖 + 𝛽5

𝑖 𝐴𝐿𝑡
𝑖 + 𝛽6

𝑖 𝑀𝐼𝑡
𝑖 + 𝛿𝑡𝑇𝐷𝑡 + 휀   (4) 

 

För att undersöka om regressionen lider av multikolinjäritet så undersöks variablernas 

korrelation. Multikolinjäritet kan råda om variabler har en korrelation som överstiger 0,8 

(Djurfeldt 2010). 

                                                           
1
 Befolkningsindelningen finns i appendix 



16 
 

6. Resultat 

6.1 Korrelationsanalys 

I tabell 3 visas korrelationen mellan variablerna. Bortsett från invånare och invånare i kvadrat 

finns ingen korrelation som är så pass stark att modellen skulle lida av multikolinjäritet. 

 

Tabell 3: Korrelationsmatris 

 

 

 

 

 

 

6.2 Tvärsnittsanalys för ettårsperioden 2012 

I Modell 1 används endast invånare som förklarande variabel, Modell 2 tar med 

befolkningstäthet som förklarande variabel och Modell 3 tar med samtliga variabler. Modell 1 

och 2 visar att invånare har en negativ signifikant påverkan vid en procent signifikansnivå. 

När alla kontrollvariablerna tas med i regressionen i Modell 3 har invånare en statistisk 

signifikant positiv skattning vid fem procents signifikansnivå och invånare i kvadrat har en 

negativ skattning och är statistiskt signifikant vid tio procents signifikansnivå. 

 

Tabell 4: Regression för tidsperioden 2012 och avser funktion 1 
  Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Invånare  – 752,958*** 

(151,846) 

– 654,519*** 

(145,264) 

250,463** 

(120,583) 

Invånare^2  7,853*** 

(1,809) 

8,898*** 

(1,745) 

– 2,726* 

(1,443) 

Befolkningstäthet   – 3,836*** 

(0,808) 

0,821 

(0,739) 

Befolkningsförändring    – 967,693*** 

(185,424) 

Andel 65+    34316,47* 

(19 482,94) 

Arbetslöshet    259,478 

(218,046) 

Medelinkomst    0,135 

(13,574) 

Konstant  61124,81*** 

(691,826) 

61283,25*** 

(685,944) 

49295,83*** 

(5916,432) 

Observationer  289 289 289 

R
2
  0,083 0,120 0,393 

Anmärkning: Robusta standardfel anges inom parentes. *, ** och *** anger statistisk signifikans på 10, 5 och 1 

procents signifikansnivå 

 

 INV INV^2 BT BF INV65 AL MI TK 

INV 1,000        

Inv^2 0,899 1,000       

BT 0,587 0,584 1,000      

BF 0,328 0,146 0,343 1,000     

INV65 – 0,309 – 0,138 – 0,289 – 0,701 1,000    

AL – 0,062 – 0,038 – 0,181 – 0,468 0,495 1,000   

MI 0,180 0,108 0,348 0,555 – 0,223 – 0,277 1,000  

TK – 0,099 – 0,025 – 0,143 – 0,274 0,612 0,384 0,251 1,000 
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Korrelationen är starkt positiv mellan invånare och befolkningstäthet.
2
 Därför kommer 

kommunerna att delas in i olika densitetsgrupper och varje grupp kommer att analyseras med 

en regression. Resultaten för de olika densitetsgrupperna visar att det inte finns några 

signifikanta resultat och vilket visas i tabell 5.  

 
Tabell 5: Regression för varje densitetsgrupper för tidsperiod 2012 och avser funktion 2 

Variabel Densitet 1 Densitet 2 Densitet 3 Densitet 4 

Invånare – 5398,162 

(4276,893) 

1 699,84 

(1092,888) 

– 52,866 

(510,541) 

169,993 

(114,291) 

Invånare^2 577,726 

(651,813) 

– 93,204 

(68,347) 

– 1,398 

(23,113) 

– 1,988 

(1,197) 

Konstant 24576,923 

(24 698,65) 

50092,15*** 

(16 777,54) 

76378,84*** 

(12187,621) 

57646,79*** 

(11 235,72) 

Obs 57 140 76 16 

R
2
 0,286 0,308 0,249 0,789 

     
Anmärkning: Alla regressioner innehåller kontrollvariablerna befolkningsförändring, andel65+, arbetslöshet och 

medelinkomst. Robusta standardfel anges inom parentes. *, ** och *** anger statistisk signifikans på 10, 5 och 1 

procents signifikansnivå 
 

6.2 Paneldataanalys för tidsperioden 2000-2012 

Resultaten i tabell 6 visar att invånare har en statistisk signifikant negativ påverkan på 

kommuners kostnader vid en procents signifikansnivå. Vilket tyder på att det finns 

stordriftsfördelar i de svenska kommunerna. I Modell 1 används förutom tids-dummies endast 

invånare som förklarande variabel. Resultatet visar att kommuner med fler invånare generellt 

sett har lägre kostnader per capita. Modell 2 tar med befolkningstäthet som förklarande 

variabel, som också är statistiskt signifikant negativ vid en procents signifikansnivå. Modell 3 

tar med samtliga variabler.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Korrelationsmatrisen visas i appendix 
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Tabell 6: Regression för tidsperioden 2000-2012 och avser funktion 3 
Variabel Modell 1 Modell 2 Modell 3 

Invånare – 2925*** 

(459,461) 

– 2397,364*** 

(422,651) 

– 2003,752*** 

(508,390) 

Invånare^2 14,730*** 

(2,885) 

13,912*** 

(2,484) 

10,951*** 

(2,974) 

Befolkningstäthet  – 8,0*** 

(1,205) 

– 5,002*** 

(1,499) 

Befolkningsförändring   – 208,442*** 

(52,997) 

Andel 65+   – 11 682,48 

(14 629,02) 

Arbetslöshet   – 248,049*** 

(71,234) 

Medelinkomst   – 42,540*** 

(15,832) 

Konstant 46 094,11*** 

(1263,966) 

45 500,9*** 

(1090,989) 

54642,48*** 

(4253,149) 

Observationer 3762 3762 3755 

R
2
(within) 0,923 0,924 0,926 

Anmärkning: Alla regressioner innehåller fixa effekter och tids-dummies. Robusta standardfel anges inom 

parentes. *, ** och *** anger statistisk signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå 

 

Även med data från fler år är korrelationen starkt positiv mellan invånare och 

befolkningstäthet.
3
 Därför kommer kommunerna att delas in i olika densitetsgrupper och varje 

grupp kommer att analyseras med en regression. I tabell 7 visas en regression för varje 

densitetsgrupp. Endast för densitetsgrupp 1 har invånare en statistisk signifikant negativ 

påverkan på kostnaderna vid en procents signifikansnivå. De andra densitetsgrupperna har ej 

signifikanta resultat och därmed finns inget stöd för stordriftsfördelar i grupperna två till 

fyra.
4
 

Tabell 7: Regression för varje densitetsgrupp för tidsperioden 2000-2012 och avser funktion 4 

Variabel Densitet 1 Densitet 2 Densitet 3 Densitet 4 

Invånare – 49616,44*** 

(14 953,72) 

726,737 

(4 343,36) 

– 1801,453 

(2037,482) 

– 264,430 

(525,436) 

Invånare^2 8921,143*** 

(3274,135) 

– 89,808 

(155,790) 

14,265 

(54,147) 

0,578 

(2,771) 

Konstant 100592,2*** 

(16 532) 

47476,44*** 

(10 785,25) 

54148,26*** 

(9774,296) 

17878,17** 

(7952,541) 

Obs 732 1863 963 202 

R
2
(within) 0,915 0,919 0,962 0,977 

Anmärkning: Alla regressioner innehåller kontrollvariablerna befolkningsförändring, andel65+, arbetslöshet och 

medelinkomst. Regressionerna innehåller fixa effekter och tids-dummies. Robusta standardfel anges inom 

parentes. *, ** och *** anger statistisk signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå 
 

                                                           
3
 Korrelationsmatrisen visas i appendix 

4
 I appendix visas resultat när grupperna har ökat till sju grupper för att se om det gav ett annorlunda resultat. 

Resultaten var liknande.  
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7. Diskussion 

7.1 Diskussion för ettårsperioden 2012 

I den första regressionsanalysen som kan ses i Tabell 4, finns bevis för stordriftsnackdelar när 

samtliga kontrollvariabler ingår i regressionen, vilket är tvärt emot vad teorin säger då vi får 

en kostnadskurva som är positivt avtagande istället för negativt avtagande. Korrelationen 

mellan befolkningstätheten och invånare är starkt positiv vilket kan betyda att en del av de 

stordriftnackdelar vi ser i själva verket kan vara densitetsnackdelar. 

Dollery, Drew och Kortt (2012) hittar bevis för stordriftsfördelar i sin första regression. Deras 

kostnadskurva är negativt avtagande, men de hittar också stöd för stordriftsnackdelar när 

kommuninvånare överstiger 155 000. Holcombe och Williams (2009) hittar i sin studie stöd 

för stordriftsnackdelar i den första regressionen. Dock är deras kostnadskurva till skillnad mot 

vår linjär. Att Holcombe och Williams (2009) finner stordriftsnackdelar kan bero på att de 

endast undersöker kommuner som har fler än 50 000 invånare. Om vi tänker oss att 

kostnadskurvan faktiskt är U-formad så som teorin säger, kan Holcombe och Williams 

begränsning gällande invånarantal leda till att de missar att analysera den del av 

kostnadskurvan som är negativt avtagande. 

 

I både Dollery, Drew och Kortt (2012) samt i Holcombe och Williams (2009) försvinner 

stödet för stordriftsfördelar respektive stordriftsnackdelar när kommuner med liknande 

befolkningstäthet jämförs. Undersökningen i vår uppsats visar liknande resultat. När 

kommuner med liknande befolkningstäthet jämförs så försvinner alla belägg för 

stordriftsnackdelar. Det finns inga signifikanta skattningar vilket visas i tabell 5. 

 

7.2 Diskussion för tidsperioden 2000-2012 

När vi analyserar hur invånare påverkar kommunernas totala kostnader för tidsperioden 2000-

2012 så visar den första delen av resultatet att det finns stöd för stordriftsfördelar då invånare 

har en statistisk signifikant negativ påverkan på kommunernas totala kostnader per invånare. 

Invånare i kvadrat har en statistisk signifikant positiv påverkan på kostnaderna vilket innebär 

att vi får som teori påvisar en ickelinjär avtagande kostnadskurva. Invånare och 

befolkningstäthet har en stark positiv korrelation, vilket är anledningen till att vi genomför 

ytterligare regressioner för olika densitetsgrupper. 
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Resultatet av den andra regressionen visar att invånare har en statistisk signifikant negativ 

påverkan på kommunernas kostnader i densitetsgrupp 1, de andra grupperna har inga 

signifikanta skattningar. I densitetsgrupp 1 har även variabeln invånare i kvadrat en statistisk 

signifikant positiv påverkan på kostnaderna vilket innebär att kostnadskurvan är U-formad. 

Den U-formade kostnadskurvan innebär att det finns en optimal befolkningsnivå för 

densitetsgrupp 1, vilken motsvarar produktionsnivån Q2 i figur 4 i teori delen. Enligt våra 

skattningar är den optimala nivån 27 808 invånare
5
. Denna punktskattning är framtagen med 

hjälp av skattningarna från vår regressionsanalys i tabell 7 vilket innebär att den bygger på 

samma antaganden som minstakvadratmetoden. För att optimum ska stämma överens med 

verkligheten krävs det att modellen är perfekt alltså att inga utomstående variabler påverkar 

kostnaderna samt att minstakvadratmetodens antaganden är uppfyllda. Eftersom 

minstakvadratmetodens antaganden är just antaganden och inte absoluta sanningar kan den 

sanna optimala nivån inte räknas ut. Att kostnadskurvan är U-formad innebär att kommuner 

med få invånare (mindre än optimum) kan dra nytta av stordriftsfördelar när de rör sig mot 

optimum genom befolkningsökning. Kommuner med många invånare (större än optimum) 

lider av stordriftsnackdelar när de rör sig från optimum genom befolkningsökning.  

 

Anledningen till att vi inte kan säga att kostnadskurvan för den första regressionen för den 

13åriga perioden är U-formad beror på att vi saknar observationer som är tillräckligt stora. 

Det finns inga kommuner i Sverige som är så stora att de överskrider det teoretiska optimum 

som kan beräknas med hjälp av våra skattningar. Därmed kan vi inte påstå att det finns 

stordriftsnackdelar i regressionen. I den senare regressionen för densitetsgrupp 1 kan vi 

däremot hävda att kostnadskurvan är U-formad eftersom det finns observationer i urvalet som 

överskrider den tidigare nämnda optimala nivån på 27 808 invånare. 

 

En svaghet med denna uppsats är att indelningen av kommuner i befolkningstäthetsgrupper 

har gjorts på egen hand. I tidigare studier och teori finns inga generella regler om hur 

densitetsindelningen ska ske. Statistiska centralbyrån har kommunindelningar av olika typer 

av kommuner, dock är denna kommunindelning inte relevant för att undersöka 

densitetsfördelar. Därför är det nödvändigt att göra en egen densitetsuppdelning för detta 

syfte. För att minimera den skevhet som kan uppstå på grund av att vår uppdelning saknar 

                                                           
5
 Se uträkning i appendix 
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stöd i litteraturen, gjordes två olika densitetsindelningar. Även vid en uppdelning med sju 

densitetsgrupper fick vi liknande resultat. 

 

När vi jämför resultaten mellan regressionen för ett år och 13 år blir det tydligt att 

skattningarna för den senare är mer signifikanta. Det finns fler observationer vilket ökar 

sannolikheten för säkrare resultat. Dessutom stämmer våra resultat i den senare regressionen 

bättre överens med teorin. 
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8. Slutsats 

Syftet med denna uppsats är att undersöka om det finns stordriftsfördelar i de svenska 

kommunerna genom att se hur invånare påverkar kommunernas totala kostnader per invånare. 

Olika resultat syns beroende på vilken tidsperiod som undersöks. När ettårsperioden 2012 

undersöks finns stöd för stordriftsnackdelar. När tidsperioden 2000-2012 undersöks finns stöd 

för stordriftsfördelar. Efter att kommunerna delats in i densitetsgrupper så försvinner alla 

belägg för stordriftsnackdelar i ettårsperioden. I perioden 2000-2012 så visar resultaten att 

invånare har en statistisk signifikant negativ påverkan på kommunernas kostnader i 

densitetsgrupp 1. 

 

Resultaten i tabell 7 ger stöd för att det finns stordriftsfördelar i grupp 1. I densitetsgrupp 1 är 

kostnadskurvan U-formad vilket innebär att det finns en optimal nivå. Kommuner i 

densitetsgrupp 1 som har ett lägre invånarantal än optimum skulle kunna få ekonomiska 

fördelar genom sammanslagning. Därmed visar våra resultat att det finns ekonomiska fördelar 

av att genomföra kommunsammanslagningar. För kommuner som inte ingår i densitetsgrupp 

1 finns inga statistiskt signifikanta resultat vilket tyder på att de inte borde dra nytta av 

kommunsammanslagningar. 

 

Då resultaten skiljer sig åt beroende på om tidsperioden är ett år eller flera år, så kan det vara 

bra att undersöka en längre tidsperiod för att få ett säkrare resultat. I en ettårsperiod kan 

enskilda faktorer påverka vilket gör att resultatet för just det året blir annorlunda. När 

undersökningen täcker en längre tidsperiod så försvinner dessa faktorer. 

 

I framtida forskning skulle det vara intressant att göra en undersökning för Sveriges 

grannländer Danmark och Finland med data från både före och efter 

kommunsammanslagningarna för att se om sammanslagningarna ledde till att de kunde dra 

nytta av stordriftsfördelar. Det kan även vara intressant att göra ytterligare en undersökning 

för Sverige där kommunernas kostnader delas upp för att se om olika sektorer påverkas olika 

mycket av stordriftsfördelar. 
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10. Appendix 

10.1 Indelning av densitetsgrupper 

Tabellerna 8 och 9 visar de två olika densitetsgruppsindelningarna som har använts i denna 

uppsats. Tabell 8 är den indelning som visas i resultat och den som analyseras. Tabell 9 är test 

indelning för att se om det var stor skillnad beroende på hur vi delade in grupperna. 

Tabell 8 Densitetsgruppsindelning 1 

 Befolkningstäthet Antal observationer 

Densitet 1 0-10 732 

Densitet 2 10-50 1863 

Densitet 3 50-500 963 

Densitet 4 500-∞ 202 

 

Tabell 9 Densitetsgruppsindelning 2 

 Befolkningstäthet Antal observationer 

Densitet 1 0-10 732 

Densitet 2 10-50 1863 

Densitet 3 50-100 545 

Densitet 4 100-250 293 

Densitet 5 250-500 125 

Densitet 6  500-1000 78 

Densitet 7 1000-∞ 124 

 

10.2 Regressionsanalys för sju densitetsgrupper 

Tabell 10 visar resultatet för tidsperioden 2000-2012 när vi använder oss av sju 

befolkningstäthetsgrupper. Resultaten är liknande. 

Tabell 10 Regression för olika densitetsgrupper 

Variabel Densitet 1 Densitet 2 Densitet 3 Densitet 4 Densitet 5 Densitet 6 Densitet 7 

Invånare – 

49616,44**

* 

(14 953,72) 

726,7373 

(4 343,36) 

– 6754,051* 

(3784,694) 

1456,709 

(4712,049) 

– 641,117 

(2755,275

) 

356,8465 

(5949,824

) 

3,355282 

(616,4383

) 

Invånare^

2 

8921,143**

* 

(3274,135) 

– 89,8079 

(155,7902) 

134,7718 

(91,71941) 

23,55173 

(258,4799) 

18,96751 

(98,56493

) 

10,5166 

(295,9271

) 

-1,037907 

(3,301607

) 
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Konstant 100592,2**

* 

(16532) 

47476,44**

* 

(10 785,25) 

77382,98**

* 

(22 827,53) 

40573,48**

* 

(11 122,44) 

29705,35* 

(14617,59

) 

29359,54* 

(13339,73

) 

12758,78 

(12833,88

) 

Obs 732 1863 545 293 125 78 124 

R
2
(within) 0,9150 0,9191 0,9632 0,9723 0,9630 0,9839 0,9781 

Anmärkning: Alla regressioner innehåller kontrollvariablerna befolkningsförändring, andel65+, arbetslöshet och 

medelinkomst. Regressionerna innehåller fixa effekter och tids-dummies. Robusta standardfel anges inom 

parentes. *, ** och *** anger statistisk signifikans på 10, 5 och 1 procents signifikansnivå 
 

10.3 Optimal befolkningsnivå 

Beräkning av den optimala befolkningsnivån i densitetsgrupp1 för tidsperiod 2000-2012. Där 

f är en funktion av x.  

𝑓(𝑥) = 𝛽1𝑥 + 𝛽2𝑥2 

𝑓′(𝑥) = 𝛽1 + 2𝛽2𝑥 

När kostnaden når minimum är derivatan noll 

0 = 𝛽1 + 2𝛽2𝑥 

𝛽1

2𝛽2

= 𝑥 

Om β1 är skattningen för INV och β2 är skattningen INV^2 kan x lösas ut. X är invånare i 

tiotusental. 

−49616,44 

2 × 8921,143
≈ 2,7808 

10.4 Förklaring av variablerna 

Arbetslöshet, (%) (N00919) 

Antal öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd i åldern 18-64 år dividerat 

med antal invånare 18-64 år. Avser statistik från mars månad år T. Källa: Arbetsförmedlingen 

och SCB. 

Befolkningsförändring under senaste femårsperioden, (%) (N01958) 

Antal invånare totalt 31/12 år T minus antal invånare totalt 31/12 år T-5, dividerat med antal 

invånare totalt år T-5. Multipliceras med 100 för procent. Källa: SCB 

Invånare totalt, antal (N01951) 

Antal invånare totalt den 31/12. Källa: SCB. 
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Invånare 65+ år, andel (%) (N01960) 

Antal invånare i kommunen som är 65 år eller äldre dividerat med totalt antal invånare i 

kommunen den 31/12. Källa: SCB. 

Verksamhetens kostnader totalt, kr/inv (N03013) 

Bruttokostnad minus interna intäkter och försäljning till andra kommuner och landsting för 

kommunen totalt, dividerat med antal invånare totalt 31/12. Avser samtlig regi. Avser 

huvuddelen av kommunens löpande externa kostnader, till exempel löner, arbetsgivaravgifter, 

hyror, bidrag, förändrad pensionsavsättning, utbetalda pensioner, inköp av varor och tjänster 

etc. Källa: SCB. 

Medelinkomst 

Sammanräknad förvärvsinkomst, medelinkomst för boende i Sverige hela året, tkr efter 

region, kön, ålder, inkomstklass och år 

Befolkningstäthet 

Invånare per kvadratkilometer efter region och år 

10.5 Korrelationsmatriser 

Tabell 11 visar korrelationen mellan invånare och befolkningstäthet för ettårsperioden 2012. 

Tabell 12 visar korrelationen mellan invånare och befolkningstäthet för tidsperioden 2000-

2012. 

Tabell 11 Korrelation mellan invånare och befolkningstäthet för ettårsperioden 

Korrelation Invånare/10000 Befolkningstäthet 

Invånare/10000 1  

Befolkningstäthet 0,5885 1 
 

 

Tabell 12 Korrelation mellan invånare of befolkningstäthet för tidsperioden 2000-2012 

Korrelation Invånare/10000 Befolkningstäthet 

Invånare/10000 1  

Befolkningstäthet 0,5866 1 
 


